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28 ธันวาคม 2562 – 03 มกรคม 2563 
พิเศษ!! ร่วมนับถอยหลังสู่ปี 2020 และชมพลุอันตระการตา ณ เมืองซิดนีย์ 

สถานที่ติดอับดับ 1 ใน 10 สถานที่น่าเคาท์ดาวน์ของโลก "พร้อมรถรับ - ส่งโรงแรมทีพ่กั" 

ชมเมืองซิดนีย์ – ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - สะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ 
 พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค  

อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์  น่ังรถรางที่ชันทีสุ่ด - สถานีรถไฟจักรไอน า้โบราณ 
 ชมพาเหรดนกเพนกวิน ณ เกาะฟิลลิป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CODE: GLA01 

 

 พกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน 4 ดาว พกัซิดนีย ์3 คืน เมลเบิร์น 2 คืน 
 มคัคุเทศกมี์ความช านาญ มีจิตใจให้บริการ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
 เตม็อิม่กบัอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 
 อิม่อร่อยกบัเมนูพิเศษ!! กุ้งลอ็บส์เตอร์ ท่านละ 1 ตวั 
 โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย ์(TG) 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง     28 ธนัวำคม 2562 – 03 มกรคม 2563 (NEW YEAR) 
 

28 ธนัวำคม 2019  สนำมบนิสุวรรณภูม ิ – ซดินยี ์  

15.00 น.  คณะพรอ้มกันทีส่นำมบนิสวุรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ที ่4 ประต ู3 เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย   
พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง พรอ้มรับเอกสารใน
การเดนิทาง  ** หมำยเหต ุ(ออสเตรเลยี มกีฎหมำยหำ้มน ำเขำ้ พชืผกั อำหำรสด และแหง้ทกุชนดิเขำ้เมอืง) 

17.50 น.  ออกเดนิทางสูซ่ดินีย ์โดยสำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์ เทีย่วบนิที ่ TG 475 
 

29 ธนัวำคม 2019  สนำมบนิซดินยี ์–  หำดบอนได –  ชมเมอืง – ลอ่งเรอืชมอำ่วซดินยี ์ – โอเปรำ่เฮำ้ส ์ - เต็มอ ิม่บุฟเฟตท์ี่
ซดินยีท์ำวนเ์วอร ์– ชอ้ปป้ิงยำ่นไชนำ่ทำวน ์

07.10 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี ( เวลำทอ้งถิน่ออสเตรเลยี เร็วกวำ่ไทย  
3 ชม.)  หลังผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  

  จากนัน้น าทา่นชม หำดบอนไดบชี (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสทีองทีห่นุ่มสาวชาวออสซีน่ยิมมาพักผ่อน
ทา่มกลาง สายลม แสงแดด เสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง และกลิน่อายอันสดชืน่ของทะเล พรอ้มชมบา้นของเศรษฐบีนเนนิเขา 
DUDLEY PAGE กับทวิทศัน์ของอา่วซดินีย ์และทอ้งทะเลสคีรามของมหาสมทุรแปซฟิิค จากนัน้น าทา่นชมยา่น

เดอะแก็ป THE GAP น าทา่นชม มำ้หนิมสิซสิแม็คควอรี(่MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่นโบทานกิการเ์ดน้
เป็นมา้หนิตัวโปรดของภรรยาของผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนวิเซา้ทเ์วลส ์ทีช่อบมาน่ังชมววิของอา่วซดินีย ์และ

โอเปรา่เฮา้ส ์ตรงนี้ถอืเป็นจดุชมววิทีส่วยมากและนักทอ่งเทีย่วนยิมมาถา่ยรปูมากทีส่ดุ  
เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนัแบบบุฟเฟต ์ณ หอคอยซดินยีท์ำวเวอร ์
บำ่ย  เดนิทางสูท่า่เรอืเซอรค์ลูารค์ยี ์(Circular Quay) เพือ่ ลอ่งเรอืชมควำมงำมของอำ่วซดินยี ์จากนัน้ ผำ่นชมโรง

อุปรำกรซดินยี ์(SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของสิง่กอ่สรา้งอันยิง่ใหญ่ ทีม่หีลงัคาเป็นรปูเรอืซอ้น
เลน่ลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลักษณโ์ดดเดน่สวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมัย ตัง้ตระหง่านเป็นสง่าอยูท่ี่
ปลายแหลมของผนืดนิทีย่ืน่ออกไปในทะเลเล็กนอ้ย โดยมนี ้าทะเลลอ้มรอบอยูถ่งึ 3ดา้น มองดเูหมอืนเรืออา่วสฟ้ีาคราม 

น่ันคอืซดินียโ์อเปรา่เฮาส ์หรอืโรงอปุรากรซดินีย ์เปรยีบเสมอืนสญัลักษณข์องประเทศออสเตรเลยี และไดรั้บ
ลงทะเบยีนใหเ้ป็นมรดกโลก จากนัน้ผ่าน ชมสะพำนซดินยีฮ์ำเบอร ์(SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อกี
สญัลักษณ์หนึง่ของมหานครซดินีย ์ตัง้อยูก่ลางเมอืงซดินีย ์ประเทศออสเตรเลยี เป็นสะพานระนาบเดีย่ว ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

โลก และมองเห็นววิของเมอืงซดินียไ์ดอ้ยา่งสวยงามทีส่ดุ อสิระชอ้ปป้ิงยำ่นไชนำ่ทำวน ์เป็นแหลง่รวมรา้นอาหารจนี
และอาหารเอเชยีนานาชนดิ ทา่นสามารถหากนิไดท้กุอยา่ง ไมว่า่จะเป็นขนมจบี ซาลาเปาหมแูดง เป็ดยา่ง ทีน่ี ่มี
อาหารภัตตาคารระดับอาหารฮอ่งเต ้รา้นขายเสือ้ผา้ ตลาดสดขายผักผลไม ้และรา้นขายของทีร่ะลกึตา่งๆ รา้นสนิคา้

ปลอดภาษี สนิคา้ทีท่ าในฮอ่งกงหรอืจนีในราคายอ่มเยามากมาย เป็นแหลง่ขายสนิคา้ราคาถกูทัง้ รองเทา้ เสือ้ผา้ ชดุ
วา่ยน ้า และชดุชัน้ใน และยังเป็นตลาดทีเ่หมาะแกก่ารมาเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดกูาล 

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี) 

      น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั PULLMAN OLYMPIC PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 

 

 

 

 

30 ธนัวำคม 2019   พอรต์ สตเีฟ่น – ตะลุยเนนิทรำย - ลอ่งเรอืชมปลำโลมำ – ซดินยี ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
น าทา่นเดนิทางสู ่พอรต์สตเีฟ่น (PORT STEPHEN) บนเนื้อที ่2,500 เฮคเตอร ์ สมัผัสประสบการณ์อันตืน่เตน้กับ
การน่ังรถ 4 WD ผจญภัยตะลยุเนนิทราย โดยคนขบัรถทีม่ากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกับกบัการเลน่กระดานเลือ่น
บนเนนิทราย (SANDUNE BOARD) ใหท้า่นเดนิเลน่และถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE 
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BEACH ใหท้า่นสนุกสนานกับการหาหอย PIPPIS ซึง่เป็นหอยทีม่ใีนออสเตรเลยีเทา่นัน้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื
เพือ่ลงเรอื MOONSHADOW CRUISE 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบุฟเฟตบ์นเรอื  

บำ่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมชวีติของเหลา่ปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาตอิยา่งใกลช้ดิ ใชเ้วลาในการลอ่งเรอื ประมาณ 2 
ชัว่โมง จากนัน้เรอืกลบัสูอ่า่วเนลสนัเพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสูน่ครซดินีย ์

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรจนี) 

   น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั PULLMAN OLYMPIC PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

31 ธนัวำคม 2019 โคอำลำ่ ปำรค์ – ชมกำรตดัขนแกะ – อุทยำนแหง่ชำตบิลูเมำ้ทเ์ทน่ส ์– น ัง่รถรำงทีช่นัทีสุ่ด - น ัง่กระเชำ้ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัว ์KOALA PARK เทีย่วชมสวนสตัวพ์ืน้เมอืง เพลดิเพลนิไปกับการชมชวีติธรรมชาติ
และความน่ารักของเหลา่สตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิอยา่งใกลช้ดิ อาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้วอมแบท ฯลฯ ใหท้า่นถา่ยรปูเป็นที่
ระลกึ ตาม อัธยาศัย พรอ้มชมการสาธติการตัดขนแกะ  

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์คีวิ 
บำ่ย น าทา่นเดนิทางสู ่วนอุทยำนแหง่ชำตบิลูเมำ้ทเ์ทน่ เจา้ของฉายาแกรนดแ์คนยอนแหง่ออสเตรเลยี หบุเขาสนี ้าเงนิที่

เกดิทัศนียภาพอันงดงามหบุเขาแหง่นี้มภีมูทิัศน์คลา้ยคลงึกบัแกรนดแ์คนยอนทีอ่เมรกิา เพยีงแตป่ระกายสนี ้าเงนิ

ครอบคลมุหบุเหว เกดิจากน ้ามันจากตน้ยคูาลปิตัส ปกคลมุพืน้ดนิและกระทบกับแสงสวา่งท าใหเ้กดิประกายสนี ้าเงนิ
ดังกลา่ว ใหท้า่นไดช้ืน่ชมและสมัผัสทวิทัศน์สวยงามบนผนืแผ่นดนิอันกวา้งใหญ ่จากนัน้เทีย่วชม หุบเขำสำมพีน่อ้ง 
(THREE’S SISTER) ซึง่เป็นยอดเขา 3 ลกู เรยีงตดิกัน ตามต านานเกา่แกข่องชาวอะบอรจิิน้ จากนัน้น าทา่นสู ่สถำนี

รถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพือ่น่ังรถรางไฟฟ้าทีด่ัดแปลงมาจากรถขนถา่นหนิในสมัยกอ่น 
วิง่ผ่านทะลหุบุเขาอนัสงูชนัถงึ 52 องศา จากนัน้ขึน้ กระเชำ้ SCENIC CENDER เพือ่ชมความงดงามของทวิทัศน์

เบือ้งลา่งจากมมุทีแ่ตกตา่งพรอ้มชมววิทวิทัศน์บน ECHO POINT หลังจากนัน้เดนิทางกลบัสูต่ัวเมอืงซดินีย ์และใหท้า่น
ไดพั้กผ่อนตามอัธยาศัย  

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร (อำหำรไทย) 

     น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั PULLMAN OLYMPIC PARK  หรอืเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

** อสิระใหท้ำ่นไดส้มัผสับรรยำกำศกำรนบัถอยหลงัเขำ้สูปี่ใหม ่*** 

*** COUNT DOWN NEW YEAR TO 2020 ณ บรเิวณ ดำรล์ ิง่ ฮำรเ์บอร ์*** 

หลงัจำกน ัน้ บรกิำรรถโคช้รอรบัทำ่นเดนิทำงกลบัสูโ่รงแรม 
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01 มกรำคม 2020  ซดินยี–์เมลเบริน์ – กระทอ่มกปัตนัคุก๊ – สวยฟิตซอย 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
    น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่เดนิทำงสูเ่มอืงเมลเบริน์ 

................น.  ออกเดนิทำงสูเ่มอืงเมลเบริน์ โดยสำยกำรบนิ.................... เทีย่วบนิที ่................ 

.............  น.  ถงึเมอืงเมลเบริน์ หลงัรบักระเป๋ำเรยีบรอ้ยแลว้  
น าทา่นเทีย่ว ชมเมอืงเมลเบริน์ เมอืงนครหลวงของรัฐวคิตอเรยีมชีือ่เสยีง โกห้ร ูสะดวกสบาย สวยงาม มผีูค้นหลาย

ชาตหิลายภาษาในเรือ่งการพักผ่อนและทอ่งเทีย่ว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็นอยา่งยิง่ ผสมผสานสิง่ทีเ่กา่แกท่ีด่ ี

ทีส่ดุในโลกเขา้กับสิง่ใหม่ๆ  ไดอ้ยา่งลงตัว มสีถานทีเ่ดน่ๆ ทีเ่ป็นมรดกตกทอดรักษากันมาแตโ่บราณ เชน่ ทวิทัศน์ถนน

โอลเดอรฟ์ลที และเมลเบริน์ ออบเซอรเ์วชัน่ เดค บนถนนคอลลนิส ์มศีนูยก์ลางแหลง่ชอ้ปป้ิงทีใ่หญท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของ

ประเทศ สนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า รา้นจ าหน่ายสนิคา้ใหเ้ลอืกมากมาย น าทา่นผ่าน ชมอำคำรรฐัสภำ เมลเบริน์ 

(MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแหง่แรกของออสเตรเลยี ตัง้อยูร่มิถนน SPRING 

STREET ซึง่ดา้นหนา้ของอาคารรัฐสภานี้คอืปลายสดุของถนน BOURKE STREET กอ่สรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม

ยโุรป มขีนาดใหญม่ากทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศในซกีโลกใต ้มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวาง

ถงึ 250,000 ตารางเมตร แตล่ะหอ้งตกแตง่อยา่งทนัสมัยดว้ยงานศลิปะ      อะบอรจิิน้หลายพันชิน้ จดุเดน่อยูท่ีเ่สาธง

ขนาดใหญ่สงูเดน่เป็นสง่าทีใ่ชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 8 ปี จากนัน้น าทา่นเขา้ น าทา่นเขา้ชม กระทอ่มกปัตนัคุก้ 

(CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระทอ่มนักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลก เป็นผูค้น้พบทวปีออสเตรเลยี 

เมือ่ ค.ศ. 1770 กระทอ่มนี้เป็นบา้นของกปัตันคุ๊กบา้นกัปตนัคุ๊ก ตอ่มาทา่นเซอร ์รัสเซยี กรมิเวล ไดซ้ือ้มาจากอังกฤษ 

โดยรือ้อฐิออกมาทลีะกอ้น แลว้ถกูล าเลยีงมาทางเรอื และมาประกอบใหมท่ีน่ี ่น ามาตัง้ไวท้ีส่วนฟิทซร์อย เมือ่ปี 1934 

เพือ่เป็นของขวัญครบรอบหนึง่ปีของรัฐวคิตอเรยี และเพือ่เป็นเกรยีตแิกก่ปัตนัคุ๊กทีม่าคน้พบประเทศออสเตรเลยี 

ภายในบา้นบางอยา่งเป็นของดัง้เดมิ บางอยา่งกเ็ป็นของทีท่ าเลยีนแบบขึน้มาใหม ่น าทา่น ผำ่นชมโบสถเ์ซนตแ์พทท

รคิ (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถค์รสิต ์นกิายโรมันคาทอลกิ ตัง้ตระหง่านสวยงามและโออ่า่

เป็นอยา่งมาก สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิใน ค.ศ.1858 จนถงึตอนนี้มอีายเุกอืบ 150 ปี 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

     น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั OAKS ON MARKET HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
 

02 มกรำคม 2020  เมลเบริน์ – สถำนรีถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ - เกำะฟิลลปิ– ดพูำเหรดนกเพนกวนิ – พเิศษกุง้ลอบสเ์ตอร ์

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
 น าทา่นชม สถำนรีถไฟจกัรไอน ำ้โบรำณ สถานีรถไฟจักรไอน ้าโบราณ ซึง่แตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการเดนิทาง
ระหวา่งเมอืงและขนสง่สนิคา้เปิดใหบ้รกิารในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเกา่ทีว่ ิง่ระยะสัน้ ๆ ปัจจุบนัไดถ้กูดัดแปลง
น ามาใชใ้นการทอ่งเทีย่วชมป่า น าทา่นน่ัง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เสน้ทางวิง่ของรถไฟและทา่นยงัสามารถน่ังหอ้ยขาผ่อนคลายอารมณ์พรอ้มชมทัศนียภาพตลอดทางทีเ่ต็มไปดว้ยหบุ
เขาและป่าสงูทีย่งัคงความสมบรูณ์   

กลำงวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 
บำ่ย  น าทา่นเดนิทางสู ่สวนธรรมชำตเิกำะฟิลลปิ(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยูห่า่งจากของเมอืง

เมลเบริน์ 137 กโิลเมตร ทางตอนใตต้ามเสน้ทางสายเซาทก์ปิสแ์ลนด ์น่ังรถประมาณ 2 ชัว่โมง โดยเดนิทางขา้มมายัง

เกาะ มสีะพานทอดยาวไปถงึเกาะ ซึง่เปิดบรกิารมาตัง้แตปี่ ค.ศ.1940 เชญิเพลดิเพลนิกบับรรยากาศสองขา้งทาง ที่
เต็มไปดว้ยทุง่หญา้และฟารม์ปศสุตัวม์ทีัง้วัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และมา้ เป็นตน้ ซึง่บรรยากาศคลา้ยกบัประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ชมฝูงเพนกวนิเขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิเกาะฟิลลปิ เขตอนุรักษ์นกเพนกวนิแหง่ทะเลใต ้มอีาคาร

นทิรรศการรปูภาพ และเรือ่งราวเกีย่วกับสายพันธุข์องเพนกวนิในทวปีตา่งๆ เพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ ถอืไดว้า่เป็นเพนกวนิ
ทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก เชญิพบกบัความอัฒจันทร ์บรเิวณชายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์เพือ่รอชมพาเหรดเพนกวนิ ทกุ ๆ 

เย็น เพนกวนิจะเดนิพาเหรดขึน้จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตัง้แตเ่ชา้ เป็นวถิธีรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ทกุวัน สรา้ง
ความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  พรอ้มลิม้รส กุง้มงักรเลศิรส ขึน้ชือ่ของออสเตรเลยี ทำ่นละ 1 ตวั 

         น ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ ีพ่กั OAKS ON MARKET HOTEL หรอืเทยีบเทำ่ 
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03 มกรำคม 2020   เมลเบริน์ – ชอ้ปป้ิง – กรุงเทพฯ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม   
น าทา่นสูต่ลาดนัด ควนี วคิตอเรยี เป็นสญัลักษณ์ของการคา้ขายและไลฟ์สไตลบ์นทอ้งถนนทีม่อีายเุกา่แกถ่งึ 124 ปี 

ทีน่ี่มขีายสนิคา้ทกุอยา่งตัง้แตข่องทีร่ะลกึไปจนถงึอาหารทะเลทีส่ด  ใหม ่ลกึเขา้ไปจะมถีนนทีม่รีา้นคา้เรยีงราย
มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงกันอยา่งจุใจ   
เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงยา่น เฟดเดอเรช ัน่ สแควร ์FEDERATION SQUARE อยูใ่จกลางเมอืง เมลเบริน์ เป็นจุดเชือ่ม 

ศนูยก์ลางเมอืงกับแมน่ ้ายารร์า่ เป็นแหลง่รวมศลิปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ทีพั่ก และมลีานเปิดกวา้ง
ส าหรับเป็นทีส่าธารณะเฟดเดอเรชัน่แสควร ์เป็นทีต่ัง้ของศนูยร์วมศลิปะของออสเตรเลยี ม ีIAN POTTER CENTRE: 

NGV AUSTRALIA และแกลลอรี ่อารต์ 20 แกลลอรีก่็ตัง้อยูท่ี ่เฟดเดอเรชัน่ แสควรแ์หง่นี้จากนัน้ใหท้า่น อสิระชอ้ปป้ิง
ส าหรับนักชอ้ปทัง้หลายหา้มพลาดกับแหลง่ชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงของ เมลเบริน์  ไมว่า่จะเป็น  DAVID JONE และ MYER 
ทีต่ัง้อยูท่ีถ่นน BOURKE STREET ซึง่เป็นแหลง่รวมสนิคา้ แบรนดเ์นมชัน้น า ไมว่า่จะเป็นครมี , เครือ่งส าอาง กระเป๋า 

นอกจากนัน้ ใกล ้ๆ กันยังมรีา้นคา้ชือ่ดัง รา้นอาหาร รา้นขายสนิคา้ทีร่ะลกึ อยูบ่รเิวณนี ้
กลำงวนั  อสิระอำหำรกลำงวนั ตำมอธัยำศยั  

สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ เพือ่เดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ 

15.25 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่TG 466 
20.35 น. คณะเดนิทำงถงึสนำมบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภิำพ… 
 

*** สำยกำรบนิ และโปรแกรมทีร่ะบุไว ้อำจมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม ** 
 

อตัรำคำ่บรกิำร  

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ัว๋เครือ่งบนิ รำคำไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 79,900.- 52,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 75,900.-          50,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( มเีตยีง ) 71,900.- 46,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( ไมม่เีตยีง ) 65,900.- 40,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 10,900.- 10,900.- 

 
*** โปรแกรมนีร้วมคำ่วซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยีแลว้*** 

**รำคำเด็กคอืเด็กทีม่อีำยไุมเ่กนิ 12 ปีบรบิูรณค์ะ่** 

*** ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 20 ทำ่นขึน้ไป *** 
*** กรณีผูเ้ดนิทำงในคณะมไีมถ่งึ 20 ทำ่น อำจมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำ *** 

*** โปรแกรมนีไ้มม่แีถมกระเป๋ำเดนิทำงใหน้ะคะ *** 

รำคำไมร่วมต ัว๋คอืรำคำทีไ่มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้เทีย่วบนิระหวำ่งประเทศ และ เทีย่วบนิภำยในประเทศ 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 
 รำคำนีร้วมคำ่วซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น)  
 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท. 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 

 คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง Passport  
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ทปิตา่งๆ เชน่ ทปิพนักงานยกกระเป๋า (In 06 AUD Out 06 AUD per Luggage)  
 ทปิพนักงานขับรถ (3 AUD ตอ่คน ตอ่วนั) 

 ทปิไกด ์ (3 AUD ตอ่คน ตอ่วนั) 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
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 คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 
 
เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

 กรณุาจองทัวร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น  
 กรณุาจองทัวร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น    (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 
 กรณีทีล่กูคา้พกัอำศยัอยูต่ำ่งจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แตท่ ำกำรจองหากลกูคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งออกตั๋ว

เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหท้างบรษัิททราบกอ่นออกตั๋วมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันท าการ หรอืกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมัดจ า 
 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ หรอืกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมัดจ า   (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 

 หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำออสเตรเลยีไมท่นัก ำหนดและทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ัว๋กบัทำงสำยกำรบนิทำง
ลูกคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นกำรออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

 

กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 
 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกำล เชน่ ปีใหม ่สงกรำนต ์ชว่งเดอืนตลุำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนำ้กอ่น 45 วนั จะไมเ่ก็บคำ่มดัจ ำ 
 กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบรษัิท ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50 % ของอัตราคา่บรกิารทัง้หมด 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ัว๋ได ้ เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบนิ 

  หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี ไมท่นัก ำหนดกำรออกต ัว๋ กบัทำงสำยกำรบนิ และ  ผล
วซี่ำของทำ่นไมผ่ำ่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร ์และ มดัจ ำท ัง้หมด 

 

เอกสำรในกำรยืน่ขอวซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

กรุณำเตรยีมเอกสำรในกำรยืน่วซี่ำใหค้รบ และสง่ใหก้บัทำงบรษิทัฯ เพือ่ท ำวซี่ำกอ่น 30 วนัท ำกำร  
*** (เนือ่งจำกกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศออสเตรเลยี ตอ้งใชเ้วลำในกำรยืน่วซี่ำ 25-30 วนัท ำกำร) *** 

เงือ่นไขในกำรพจิำรณำวซีำ่ 

กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำงสถำนทตูเทำ่น ัน้  ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่ำไมส่ำมำรถ
แทรกแซงกำรพจิำรณำวซี่ำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงค์

ทีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่น ัน้ 

** กรุณำเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีส่ถำนทตูก ำหนด ** 

 
ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป กระทรวงกจิกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและพทิกัษเ์ขตแดนจะเริม่กำรเก็บขอ้มูลดำ้นไบ
โอเมตทรกิซจ์ำกผูส้มคัรทกุทำ่นทีส่มคัรขอวซีำ่เพือ่เดนิทำงไปประเทศออสเตรเลยี  

***ดงัน ัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่ำทกุทำ่นจะตอ้งมำตดิตอ่ทีศ่นูยย์ ืน่วซี่ำออสเตรเลยีดว้ยตนเองเพือ่สแกนลำยนิว้มอื***  
1.ส ำหรบับุคคลท ัว่ไป 

 พาสปอรต์ มอีายเุหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหแ้นบมาดว้ย)  

 รปูถา่ยส ี 2” จ านวน 2 รปู (ไมส่วมแวน่ตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไมเ่อารปูรับปรญิญา, ใสช่ดุครยุ, หรอืใสช่ดุราชการ, ไมย่ิม้, พืน้หลงั
เป็นสขีาว ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื / เบอรบ์า้น / เบอรท์ีท่ างาน / ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ ( ภาษาอังกฤษ ) 
 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ )ใบมรณะบัตร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐำนกำรเงนิโดยใชส้มุดเงนิฝำกตวัจรงิ หรอื Statement ทีอ่อกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดอืน อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ 
เทำ่น ัน้!!!  ถำ้ใหส้ ำเนำสมุดเงนิฝำกไมส่ำมำรถใชย้ ืน่วซี่ำออสเตรเลยีได ้

 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภำษำองักฤษเทำ่น ัน้) 
 1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังำนบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภำษำองักฤษ) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตวั ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคดัไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบทะเบยีน

พาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     
3.  กรณีท ำธุรกจิสว่นตวั (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภำษำองักฤษ)                               
4. กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภำษำองักฤษ หรอื ภำษำไทย) ไมส่ามารถใชส้ าเนา

บัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ทีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั่วไป) และขอ 

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตัวจรงิภาษาอังกฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเทา่นัน้  

3. ส ำหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครองและอำยไุมเ่กนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังนี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ  
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาอังกฤษ)  
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 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสตูบิัตร (ไมส่ำมำรถใชบ้ตัรประชำชนเด็กได)้  
 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิำ หรอื มำรดำเป็นขำ้รำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด  และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชดุ  
 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรอื มารดา  
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส ำหรบัผูใ้หญท่ีอ่ำยเุกนิ 75 ปี  
 ตอ้งซือ้ใบประกนัสุขภำพส ำหรบัผูสู้งอำยทุ ีเ่ดนิทำงไปตำ่งประเทศ (จำกบรษิทัประกนัภยั) จำกน ัน้ย ืน่เอกสำรท ัง้หมดเขำ้

สถำนทตูออสเตรเลยีไปกอ่นและจำกน ัน้สถำนทตูจะใหแ้บบฟอรม์กำรตรวจสุขภำพมำเพือ่น ำไปตรวจทีโ่รงพยำบำลทีท่ำง
สถำนทตูก ำหนดเทำ่น ัน้ 

5.  ส ำหรบับุคคลทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งประเทศแตม่ถี ิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อยา่งนอ้ย 1 เดอืน ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็น
หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้ 

(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวซี่ำขึน้อยูก่บัทำงสถำนทตู) 
 

*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพจิำรณำวซี่ำของทำ่น *** 

 

หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ ์ทำงบรษิทัฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณต์ำมนดัหมำย และโปรดแตง่

กำยสุภำพ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำร

เพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วดว้ยเชน่กนั 

 
หมำยเหต ุ  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตกิารเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะจะใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา 

(เลม่สเีลอืดหมู) 
 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไดพ้จิารณา

แลว้ 
 บรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณทีีท่างสถานท ูงดออกวซีา่
ใหก้ับทา่น อนัสบืเนือ่งมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง
ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเหตกุารณ์ทาง

การเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ เนือ่งจำกกำรทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นกำร
ช ำระแบบเหมำจำ่ยกบับรษิทัตวัแทนในตำ่งประเทศ ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฏเิสธหรอืสละ
สทิธ ิใ์นกำรใชบ้รกิำรน ัน้ทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 20 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้กอ่น 
10 วนั  

 

อตัรำคำ่บรกิำร 

*** โปรแกรมนีร้วมคำ่วซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยีแลว้*** 
**รำคำเด็กคอืเด็กทีม่อีำยไุมเ่กนิ 12 ปีบรบิูรณค์ะ่** 

*** ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมจี ำนวนผูเ้ดนิทำง 15 ทำ่นขึน้ไป *** 
*** กรณีผูเ้ดนิทำงในคณะมไีมถ่งึ 15 ทำ่น อำจมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำ *** 

รำคำไมร่วมต ัว๋คอืรำคำทีไ่มร่วมต ัว๋เครือ่งบนิท ัง้เทีย่วบนิระหวำ่งประเทศ และ เทีย่วบนิภำยในประเทศ 

 
 อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยัด ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 รำคำนีร้วมคำ่วซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยี 
 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
 คา่โรงแรมทีพั่กตามระบใุนรายการ หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ
 คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบใุนรายการ 
 คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ จากกรงุเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท. 
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อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 คำ่ภำษมีูลคำ่เพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง Passport  

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง คา่โทรศัพท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 คา่ทปิตา่งๆ เชน่ ทปิพนักงานยกกระเป๋า  
 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์ตามธรรมเนียม 3 เหรยีญตอ่วัน ตอ่คน (โดยเฉลีย่ 18 เหรยีญออสเตรเลยี) 

 ทปิพนักงานขับรถ ตามธรรมเนียม 3 เหรยีญตอ่วัน ตอ่คน (โดยเฉลีย่ 15 เหรยีญออสเตรเลยี) 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 
 คา่ธรรมเนียมน ้ามันทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิอกีในภายหลัง 

 
เงือ่นไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงนิ  

 กรณุาจองทัวร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 15,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น  

 กรณุาจองทัวร ์กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วัน พรอ้มมัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ตอ่ 1 ทา่น   (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 
 กรณีทีล่กูคา้พกัอำศยัอยูต่ำ่งจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แตท่ ำกำรจองหากลกูคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งออกตั๋ว
เครือ่งบนิภายในประเทศกรณุาแจง้ใหท้างบรษัิททราบกอ่นออกตั๋วมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทัง้ส ิน้ 

 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 14 วันท าการ หรอืกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทาง
บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมัดจ า 

 คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื บรษัิทฯ จะขอเกบ็คา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วันท าการ หรอืกอ่นออกตั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไมค่นืมัดจ า   (ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต)์ 
 หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำออสเตรเลยีไมท่นัก ำหนดและทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ัว๋กบัทำงสำยกำรบนิทำง
ลูกคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นกำรออกต ัว๋เครือ่งบนิ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร  

 
กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 

 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกำล เชน่ ปีใหม ่สงกรำนต ์ชว่งเดอืนตลุำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหนำ้กอ่น 45 วนัจะไมเ่ก็บคำ่มดัจ ำ 
 กรณุาแจง้ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วันท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมัดจ า 
 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 21 วันท าการ ทางบรษัิท ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหัก 50 % ของอัตราคา่บรกิารทัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 วันท าการ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ัว๋ได ้ เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบนิ 
  หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซีำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี ไมท่นัก ำหนดกำรออกต ัว๋ กบัทำงสำยกำรบนิ และ  ผล

วซี่ำของทำ่นไมผ่ำ่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร ์และ มดัจ ำท ัง้หมด 
 

เอกสำรในกำรยืน่ขอวซี่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลยี 

กรุณำเตรยีมเอกสำรในกำรยืน่วซี่ำใหค้รบ และสง่ใหก้บัทำงบรษิทัฯ เพือ่ท ำวซี่ำกอ่น 21 วนัท ำกำร  

*** (เนือ่งจำกกำรยืน่ขอวซี่ำประเทศออสเตรเลยี ตอ้งใชเ้วลำในกำรยืน่วซี่ำ 15 วนัท ำกำร) *** 
เงือ่นไขในกำรพจิำรณำวซีำ่ 

กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำน ัน้ข ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของทำงสถำนทตูเทำ่น ัน้  ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วซี่ำไมส่ำมำรถ

แทรกแซงกำรพจิำรณำวซี่ำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงค์
ทีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรทีร่ะบุเทำ่น ัน้ 

** กรุณำเตรยีมเอกสำรใหค้รบตำมทีส่ถำนทตูก ำหนด ** 

 
ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป กระทรวงกจิกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและพทิกัษเ์ขตแดนจะเริม่กำรเก็บขอ้มูลดำ้นไบ

โอเมตทรกิซจ์ำกผูส้มคัรทกุทำ่นทีส่มคัรขอวซีำ่เพือ่เดนิทำงไปประเทศออสเตรเลยี  
***ดงัน ัน้ผูย้ ืน่ขอวซี่ำทกุทำ่นจะตอ้งมำตดิตอ่ทีศ่นูยย์ ืน่วซี่ำออสเตรเลยีดว้ยตนเองเพือ่สแกนลำยนิว้มอื***  

1.ส ำหรบับุคคลท ัว่ไป 
 พาสปอรต์ มอีายเุหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านไดไ้มต่ ่ากวา่ 6 เดอืน  (กรณีทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รปูถา่ยส ี 2” จ านวน 2 รปู (ไมส่วมแวน่ตาด า, แตง่กายสภุาพ, ไมเ่อารปูรับปรญิญา, ใสช่ดุครยุ, หรอืใสช่ดุราชการ, ไมย่ิม้, พืน้หลงั

เป็นสขีาว ตอ้งไมเ่ป็นลวดลาย และหา้ม เป็นภาพถา่ยทีส่แกนจากคอมพวิเตอร)์   
 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 
 กรอกแบบฟอรม์ขอ้มลูเบอรโ์ทรศัพท ์มอืถอื / เบอรบ์า้น / เบอรท์ีท่ างาน / ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ ( ภาษาอังกฤษ ) 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรสแลว้ เอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหยา่, ( ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ )ใบมรณะบัตร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  
 หลกัฐำนกำรเงนิโดยใชส้มุดเงนิฝำกตวัจรงิ หรอื Statement ทีอ่อกจำกธนำคำร ยอ้นหลงั 6 เดอืน อยำ่งใดอยำ่งหนึง่ 

เทำ่น ัน้!!!  ถำ้ใหส้ ำเนำสมุดเงนิฝำกไมส่ำมำรถใชย้ ืน่วซี่ำออสเตรเลยีได ้
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภำษำองักฤษเทำ่น ัน้) 

 1.  กรณีทีเ่ป็นพนกังำนบรษิทัท ัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภำษำองักฤษ) 



 
 
 
 
 

CODE: GLA01 

 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตวั ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจำ้ของและคดัไมเ่กนิ 3 เดอืน) หรอื ส าเนาใบทะเบยีน
พาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอืเป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3.  กรณีท ำธุรกจิสว่นตวั (แตไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีนกำรคำ้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงตอ่สถานทตู (ภำษำองักฤษ)                               

4. กรณีขำ้รำชกำร ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภำษำองักฤษ หรอื ภำษำไทย) ไมส่ามารถใชส้ าเนา
บัตรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  

2. ส ำหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษำ ทีเ่ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทั่วไป) และขอ 

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตัวจรงิภาษาอังกฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลัยเทา่นัน้  
3. ส ำหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครองและอำยไุมเ่กนิ 18 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดังนี้) 

 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่า่การอ าเภอ  
 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาอังกฤษ)  
 กรณีผูเ้ดนิทางอายตุ ่ากวา่ 15 ปี ขอส าเนาสตูบิัตร (ไมส่ำมำรถใชบ้ตัรประชำชนเด็กได)้  

 ส าเนาบัตรประชาชน (บดิา และมารดา)   
 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 
 กรณีทีบ่ดิำ หรอื มำรดำเป็นขำ้รำชกำร : จดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักัด  และส าเนาบัตรขา้ราชการ 1 ชดุ  

 หลักฐานการเงนิ (ส าเนาบัญชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจุบัน) ของบดิา หรอื มารดา  
 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิาและมารดาของผูเ้ดนิทาง 

6. ส ำหรบัผูใ้หญท่ีอ่ำยเุกนิ 75 ปี  

 ตอ้งซือ้ใบประกนัสุขภำพส ำหรบัผูสู้งอำยทุ ีเ่ดนิทำงไปตำ่งประเทศ (จำกบรษิทัประกนัภยั) จำกน ัน้ย ืน่เอกสำรท ัง้หมดเขำ้
สถำนทตูออสเตรเลยีไปกอ่นและจำกน ัน้สถำนทตูจะใหแ้บบฟอรม์กำรตรวจสุขภำพมำเพือ่น ำไปตรวจทีโ่รงพยำบำลทีท่ำง
สถำนทตูก ำหนดเทำ่น ัน้ 

7. ส ำหรบับุคคลทีถ่อืพำสปอรต์ตำ่งประเทศแตม่ถี ิน่พ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เลม่แดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อยา่งนอ้ย 1 เดอืน ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็น
หนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ทา่นตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น จงึจะสามารถยืน่วซีา่ได ้ 
(ระยะเวลำในกำรพจิำรณำผลวซี่ำขึน้อยูก่บัทำงสถำนทตู) 

*** กรุณำจดัเตรยีมเอกสำรตำมทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นกำรพจิำรณำวซี่ำของทำ่น *** 
 

หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ ์ทำงบรษิทัฯ ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณต์ำมนดัหมำย และโปรดแตง่

กำยสุภำพ ท ัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวก และประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอเอกสำร

เพิม่เตมิทำงบรษิทัใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วดว้ยเชน่กนั 

หมำยเหต ุ  

 ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ำ้เงนิ) เดนิทางกับคณะ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบ หากทา่นถกู
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่ เพราะปกตกิารเดนิทางทอ่งเทีย่วกบัคณะจะใชห้นังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา 
(เลม่สเีลอืดหมู) 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ 
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไดพ้จิารณา
แลว้ 

 บรษัิทฯ ไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมด หรอืบางสว่น และบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณทีีท่างสถานทตู  
งดออกวซีา่ใหก้บัทา่น อันสบืเนื่องมาจากตัวผูโ้ดยสารเอง  

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออก เอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่ง

ดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเหตกุารณ์ทาง
การเมอืงและภัยธรรมชาต ิฯลฯ โดยบรษัิทจะค านงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ เนือ่งจำกกำรทอ่งเทีย่วนีเ้ป็นกำร

ช ำระแบบเหมำจำ่ยกบับรษิทัตวัแทนในตำ่งประเทศ ทำ่นไมส่ำมำรถทีจ่ะเรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่ำ่นปฏเิสธหรอืสละ
สทิธ ิใ์นกำรใชบ้รกิำรน ัน้ทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธ ิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำงในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทำงต ำ่กวำ่ 15 ทำ่น โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้เ้ดนิทำงทรำบลว่งหนำ้กอ่น 
10 วนั  
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