
 

 
 
 

 
 



 

 

วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
  ** หมายเหต ุ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายหา้มน าเข้า พืชผกั อาหารสด และแหง้ทกุชนิดเข้าเมือง) 
 
วันที่ 2  เมลเบร์ิน-อาคารรัฐสภา-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-วหิารเซนต์พอล-เฟดเดอเรช่ันสแควร์ 
00.15 น. ออกเดนิทางสูส่นามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบนิไทยแอร์เวย์(TG) 

เท่ียวบนิท่ี TG465 (00.15-12.05) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.50 ชัว่โมง บริการอาหาร
และเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 4 
ชัว่โมง) หลงัผา่นพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
 น าทา่นชมเมืองเมลเบิร์น(Melbourne) เป็น

เ มือง ใหญ่อันดับสองของออส เตร เ ลีย
(Australia) รองจากนครซิดนีย์ และตดิอนัดบั
เมืองน่าอยู่หลายปี เน่ืองจากเมลเบิร์นเป็น
เมืองท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม มี
แหล่งช้อปปิ้ง เป็นเมืองแฟชั่น และมีสถาน
ท่องเท่ียวมากมาย จึงไม่แปลกใจท่ีคนจาก
หลายชาติจะเดินทางมาท่องเท่ียวและอยู่อาศยัจ านวนมากทุกปี น าท่านชมด้านนอกอาคารรัฐสภา
แห่งรัฐวิคตอเรีย(Victoria’s Parliament House) สถานท่ีทางประวตัิศาสตร์การเมืองของออสเตรเลีย



 

ท่ีมีสถาปัตยกรรมสวยงาม เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรม
ยุโรป มีขนาดใหญ่มากท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
ประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 
4,500 ห้อง พืน้ท่ีใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 
ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย
ด้วยงานศิลปะอะบอริจิน้หลายพนัชิน้ จุดเด่น
อยู่ท่ีเสาธงขนาดใหญ่สงูเดน่เป็นสง่าท่ีใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 8 ปี น าท่านเข้าชมกระท่อม
กัปตัน คุ๊ก (Cooks’ Cottage) กระท่อมนัก
ส ารวจชาวองักฤษคนส าคญัของโลก เป็นผู้ ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เม่ือ ค.ศ. 1770 กระท่อมนีเ้ป็นบ้าน
ของกัปตนัคุ๊กต่อมาท่านเซอร์ รัสเซีย กริมเวล 
ได้ซือ้มาจากอังกฤษ โดยรือ้อิฐออกมาทีละ
ก้อน แล้วถูกล า เ ลียงมาทางเ รือ และมา
ประกอบใหมท่ี่น่ี น ามาตัง้ไว้ท่ีสวนฟิตซอย เม่ือ
ปี ค.ศ. 1934 เพ่ือเป็นของขวญัครบรอบหนึ่งปี
ของ รัฐวิคตอเ รีย และ เ พ่ือเ ป็นเก รียติแก่  
กัปตันคุ๊ กท่ีมาค้นพบประเทศออสเตรเลีย 
ภ าย ใน บ้ านบางอย่ า ง เ ป็ นของดั ง้ เ ดิ ม 
บางอย่างก็เป็นของท่ีท าเลียนแบบขึน้มาใหม่ 
น าท่านสู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นถ่ายภาพกับ
วิหารเซนต์พอล (St Paul’s Cathedral) เป็น
อาสนวิหารอาคารหินทรายขนาดใหญ่  
ผู้ ออกแบบคือ วิลเลียม บตัเทอร์ฟิลด์ (William Butterfield) สถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างขึน้ระหว่างปี 
ค.ศ. 1880 และ 1931 ด้วยสถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอ โกธิค (Neo - Gothic) ท่ีมีความงดงามและโดด
เดน่ โดยมียอดหลงัคาแหลมสงูเสียดฟ้า เป็นจดุสงัเกตท่ีมองเห็นได้ง่ายท่ีสุดแห่งหนึ่งในเมืองเมลเบิร์น 
ด้านในได้รับการตกแตง่อย่างหรูหรา ด้วยกระเบือ้งปพืูน้และฝาผนงัลวดลายสวยงาม งานก่อเป็นชัน้ๆ 
กระเบือ้งโมเสก และหลงัคามงุด้วยไม้อย่างประณีต รวมถึงแท่นบชูาทรงสงูซึ่งสร้างขึน้จากหินอ่อนและ



 

หินอลาบาสเตอร์ (Alabaster) จากเดวอนเชียร์ รวมถึงมีผลงานศิลปะประวตัิศาสตร์ให้คริสต์ศาสนิกชน 
อาสนวิหารแห่งนีจ้งึเป็นทัง้ศนูย์รวมความศรัทธาของชาวคริสต์ในเมลเบิร์น และเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ก
ส าคัญใจกลางเมืองท่ีนักท่องเท่ียวไม่อาจพลาดไปชมความงดงาม น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้งเฟดเดอ
เรช่ันสแควร์(Federation Square) อยูใ่จกลางเมืองเมลเบร์ิน เป็นจดุเช่ือมศนูย์กลางเมืองกบัแมน่ า้ยาร์
ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วฒันธรรม ท่ีพกั และมีลานเปิดกว้างส าหรับเป็นท่ี
สาธารณะ เฟดเดอเรชั่นแสควร์เป็นท่ีตัง้ของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี The Ian Potter 
Centre: NGV Australia และแกลลอร่ี อาร์ต 20 แกลลอร่ีก็ตัง้อยู่ท่ี เฟดเดอเรชัน่แสควร์แหง่นี ้จากนัน้ให้
ทา่นอิสระช้อปปิง้ห้ามพลาดกบัแหลง่ช้อปปิง้ท่ีมีช่ือเสียงของ เมลเบร์ิน ไมว่า่จะเป็น  DAVID JONE และ 
MYER ท่ีตัง้อยู่ท่ีถนน Bourke Street ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชัน้น า ไม่ว่าจะเป็นครีม 
เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นอกจากนัน้ ใกล้ ๆ กันยงัมีร้านค้าช่ือดงั ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าท่ีระลึก อยู่
บริเวณนี ้

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ 3-course menu at Blue Train  
  พักที่ Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 3  เมลเบร์ิน-เกรทโอเซี่ยนโรด-ทเวลฟ์ อโพสเทลิ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่เกรทโอเซ่ียนโรด(Great Ocean Road) ผ่านเมืองจีลองเมืองหน้าอ่าวท่ีงดงาม 
และมีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง เมืองท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียท่ีสวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fish & Chips Lunch at Apollo Bay 
เกรทโอเ ซ่ียนโรด (Great Ocean Road) 
เส้นทางสายโรแมนติก  ซึ่งเป็นแนวชายฝ่ังท่ี
สวยงามท่ีสุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้
ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียว ท่ีได้รับ
ความนิยมมากท่ีสุดแห่งหนึ่งในรัฐวิคตอเรีย 
เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาว
ละเอียด และผาหินท่ีผุกร่อนไปตามแรงน า้ 
แรงลมธรรมชาติท่ีมีรูปร่างแปลกตา อีกทัง้ยัง
เป็นสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศท่ีดีแห่งหนึ่งท่ี
รายล้อมด้วยรีสอรทมากมายท่ีสร้าง ด้วย
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษท่ี 19 นอกจากนี ้



 

ยงัมีจุดชมวิวท่ีความสวยงามแตกต่างกัน  สมัผสักับทศันียภาพอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิกและ
ลักษณะภูมิประเทศท่ีไม่เหมือนท่ีใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆแห่งต านานของสิบสองนักบุญใน
ศาสนาคริสต์ของออสเตรเลีย ท่ีเรียกวา่ ทเวลฟ์ อโพสเทลิ (12 Apostles) ซึง่เป็นรูปหินแกะสลกัท่ีดนู่า
เกรงขาม 12แนวโขดหินเหนือน า้ทะเล มีอายปุระมาณล้านปี มีนกัทอ่งเท่ียวมาแวะเท่ียวมาก เพราะท่ีน่ีมี
ความมหศัจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ด่ืมด ่าหลงใหลไปกับเสน่ห์ นบัเป็นแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาตท่ีิได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย จากนัน้เดนิทางกลบัสูเ่มืองเมลเบร์ิน 
ส าหรับท่านทีส่นใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ เพือ่ชม ทเวลฟ์ อโพสเทลิ (12 Apostles) ท่านสามารถติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์เพือ่ท าการจองซ่ึงราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่รวมกบัค่าโปรแกรมทวัร์ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ Chinese Restaurant 
  พักที่ Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 4  เมลเบร์ิน-แดนเดนอง-น่ังรถไฟไอน า้ยุคโบราณ-เกาะฟิลลิป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองแดนเดนอง(Dandenong) เมืองเล็กๆในเทือกเขาแดนท่ีรู้จักกันเพียง 35 
กิโลเมตรทางทิศตะวนัออกของตวัเมืองเมลเบิร์น จดุสงูสดุอยู่ท่ีความสงูกว่า 630 เมตรถกูปกคลุมด้วย
ความเ ขียวข จีของ ต้นไม้  "Mountains Ash 
Trees" (พืชดอกท่ีสูงท่ีสุดในโลก) น า้ตก เนิน
เขาและหุบเขาสูงชันให้ชวนหลงใหลเหมือน
ดินแดนในเทพนิยาย น าท่านสู่สถานีรถไฟไอ
น า้ยุคโบราณ(Puffing Billy Railway) น่ังรถ
จักรไอน ้ายุค โบราณ  ขบวนรถไฟอายุ
มากกวา่ 100 ปี แหง่สดุท้ายของออสเตรเลีย มีจดุเดน่ คือ การนัง่ห้อยขา ชมวิวทศันีย์ภาพธรรมชาติสอง
ข้างทางย่านชานเมือง ทัง้น่าต่ืนเต้น และ ได้สมัผสัธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพียงปลายเท้า โดยรถไฟนี ้
สร้างขึน้ในต้นศตวรรษท่ี 20 เพ่ือการขนถ่าน
หิน บริการตัง้แตปี่ ค.ศ. 1953 แล้วเกิดดินถล่ม
ปิดทบัทางรถไฟท าให้หยดุใช้งานไปอยูห่ลายปี 
จนฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1962 Puffing Billy จะพา
นกัเดินทางท่องเท่ียวย้อนอดีตกบันัง่รถไฟสาย
เก่าแก่ โดยใช้เวลาแค่ราว 2 ชั่วโมง เร่ิมจาก
ระยะทางจากสถานี Belgrave ถึงปลายทาง 



 

Gembrook ระหว่างทางกิจกรรม คือ การถ่ายรูปเก็บภาพสุดประทับใจ ให้อาหารนกพืน้เมืองของ
ออสเตรเลีย และสนกุกบัความรู้เก่ียวกบัประวตัศิาสตร์ในอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์ at Cuckoo 
น าท่านเดินทางสู่สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(Phillip Island Nature Parks) อยู่ห่างจากของเมือง
เมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้ตามเส้นทางสายเซาท์กิปส์แลนด์ นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง โดย
เดนิทางข้ามมายงัเกาะ มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึง่เปิดบริการมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1940 เชิญเพลิดเพลิน
กบับรรยากาศสองข้างทาง ท่ีเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศสุตัว์มีทัง้ววัเนือ้ ววันม แกะ และม้า เป็น
ต้ น  ซึ่ ง บ ร ร ย า ก า ศ ค ล้ า ย กั บ ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์
ธรรมชาติ  เกาะฟิลลิป  เขตอนุรักษ์นก
เพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการ
รูปภาพ และเร่ืองราวเก่ียวกับสายพันธุ์ของ
เพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิป 
ถือได้ว่าเป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก 
เชิญพบกับความ อัศจรรย์ บริเวณชายหาด
ซมัเมอร์แลนด์ เพ่ือรอชมพาเหรดเพนกวิน ทกุ ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลบัจาก
ออกหาอาหารตัง้แตเ่ช้าเป็นวิถีธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ทกุวนั สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีได้มา
เยือน 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
  พร้อมลิม้รส กุ้งมังกร (Lobster) เลิศรส ขึน้ช่ือของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว 
  พักที่ Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที่ 5  เมลเบร์ิน-ตลาดควีนวิคตอเรีย-สนามบนิ-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 



 

น าท่านช้อปปิ้งตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) รู้จักกันในนาม 'ตลาด Vic' หรือ 
'Queen Vic' เป็นหวัใจและวิญญาณของเมลเบร์ินมานานกวา่ 140 ปี โดยเปิดอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 
20 มีนาคม ค.ศ. 1878 ตลาดแห่งนีเ้รียกได้ว่า
เป็นสถานท่ีส าคญัทางประวัติศาสตร์อีกแห่ง
หนึ่งของเมืองเมลเบิร์นโดยได้เผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงมามากมาย และเพิ่งถูกเพิ่มช่ือ
เข้ามาในรายการมรดกแห่งชาติออสเตรเลีย 
ซึ่งสถานท่ีท่ีจะได้รับการขึน้ทะเบียนนีต้้องผา่น
การพิจารณาแล้วว่าเป็นสถานท่ีส าคัญใน
ประวตัศิาสตร์ออสเตรเลีย ตลาดควีนวิคตอเรีย
เป็นตลาดในเมืองท่ีคึกคกัไปด้วยคนท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียว เป็นตลาดจ าหน่ายผลิตผลสดใหม่ท่ีโดด
เด่นท่ีสุดแห่งหนึ่งในประเทศ ท่ีน่ีเราสามารถซือ้หาสินค้าได้ทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้ของ
ออสเตรเลีย อาหารท้องถ่ิน อาหารน าเข้า เสือ้ผ้า และของท่ีระลกึจากร้านค้าตา่งๆ กวา่ 600 แหง่ 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดนิทางกลบั 

15.15 น. ออกเดนิทางจากเมืองเมลเบิร์น กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เท่ียวบนิท่ี TG466 

(15.15-21.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.30 ชัว่โมง บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 
21.45 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

 
 

 

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมคา่ใช้จา่ยมาตราโควิดในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์มี (อตัรา
ค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

พธุ-อาทติย ์ 25 - 29 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์
 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาราชน)ี 02 - 06 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์ 23 - 27 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 20 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รอ์อสเตรเลยี (AUD) // 
คา่ทปิไกด ์ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 40,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี



 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
35,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 



 

1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 
เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ
เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 

 


