
 

 

HTC-TG-10D-AUSTASMEL 

10 วนั ออสเตรเลีย แทสมาเนีย เมลเบิร์น 
 (ซิดนีย์ – แทสมาเนีย – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรด – พงิค์เลค) 

 

 

 

โปรแกรมพเิศษ ...สายการบนิไทย (TG) พร้อมเที่ยวบินภายใน 

เร่ิมต้น …. 159,900 บาท  
(บินเข้าซิดนีย์ – บินออกเมลเบิร์น… รวมวีซ่าและทิปแล้ว) 

ซิดนีย์ – โอเปร่าเฮ้าส์ – โฮบาร์ต – ริชมอนด์ – พอร์ตอาเธอร์ – ล่องเรือสู่เกาะแทสมัน – อุทยานแทสมัน   
สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล – แทสมันอาร์ก – โบล์วโฮล – อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ – บีเชโน  

 เซนต์เฮเลน – เบย์ออฟไฟร์ – ลอนเซสตัน – เดวอนพอร์ท – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรด 
 

ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 3-12 มิ.ย. 66 / 11-20 ส.ค. 66 / 13-22 ตค. / 20-29 ต.ค. / 1-10 ธ.ค. 66 / 
ราคาทัวร์ 165,900 บาท :  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 67 (Countdown Sydney) 
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10 วนั ออสเตรเลีย แทสมาเนีย เมลเบิร์น 
 (ซิดนีย์ – แทสมาเนีย – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรด – พงิค์เลค) 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ซิดนีย์ 
 

06.00 น. คณะพบเจา้หนา้ที่และมคัคุเทศกไ์ดท้ี่ เคาน์เตอร์เช็คอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ที่ 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

08.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย ์(SYD)โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475  
 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
21.30 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Novotel Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่สอง เกาะค็อกคาทู (เกาะมรดกโลกแห่งซิดนีย์) – ซิดนย์ีโอเปร่าเฮ้าส์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะค็อกคาทู (Cockatoo Island) เกาะมรดกโลกแห่งแดนจิงโจ้ จากเกาะยงัสามารถ
มองเห็นสะพานฮาร์เบอร์บริดจ ์ซ่ึงอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองซิดนีย ์เกาะแห่งน้ีองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก เป็นเกาะที่มีประวติัยาวนานตั้งแต่สมัยสงครามโลก อีกทั้ งเคยเป็นเรือนจ า ที่คุมขังนักโทษ
สมยัก่อน และเป็นอู่ซ่อมเรือ ต่อเรือรบ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ห่งหน่ึง ทั้งน้ีในอดีตเกาะแห่งน้ีมี
แต่เพียงชาวอะบอริจิน ชนพ้ืนเมืองเขา้มาท าการประมง ต่อมาในปี 1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ไดเ้ลือก
ให้เกาะแห่งน้ีเป็นที่จ าคุกนกัโทษอีกแห่ง เน่ืองจากคุกที่มีอยู่นั้นเร่ิมแออดัดว้ยจ านวนนักโทษที่เพ่ิมขึ้น และปี 
1900 มีการเปลี่ยนเกาะน้ีให้กลายเป็นอู่ต่อเรือแทน เพ่ือใชส้ร้างเรือรบของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกคร้ัง
ที่สอง จนกระทัง่ปี 1965-1992 ก็มีการปิดอู่ต่อเรือแห่งน้ี โดยเคร่ืองจักรต่างๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ 
แห่งและท่าเรือหลายท่าก็ถูกท าลายไป ทิ้งไวเ้ป็นต านาน น าท่านเที่ยวชมเร่ืองราวประวตัิศาสตร์ของซิดนียผ่์าน
โบราณสถานที่ยงัคงหลงเหลือให้เห็นบนเกาะแห่งน้ี  
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักรและหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต)้  
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองซิดนีย์ (Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ อีกหน่ึงมนต์เสน่ห์ ที่เป็นเสมือน
แม่เหล็กที่คอยดึงดูดผูค้นจากต่างถิ่น ให้แวะเวียนมาเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของออสเตรเลียแห่งน้ี น าท่านถ่ายรูป
กบัสะพานซิดนียฮ์าร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานที่ที่ท่านจะไดส้ัมผสัความงดงามของเมืองซิดนีย์
ในมุมมองที่แตกต่าง ช่ืนชมกับความย่ิงใหญ่ของส่ิงที่ได้ช่ือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดแห่งหน่ึงของ
ออสเตรเลีย  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้าง
สมยัใหม่ที่รู้จกักนัดีทัว่โลก ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดย
โอเปร่าเฮาส์ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซิดนีย ์โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต 
โรงอุปรากร โรงละคร เพลเฮาส์ และอื่นๆอีกมาก   

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกัระดับ 4 ดาว Novotel Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า 
 

วันที่สาม ซิดนีย์- บินภายในสู่โฮบาร์ต (เกาะแทสมาเนีย) 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเช็คอินเคาน์เตอร์ สายการบิน เวอร์จ้ิน แอร์ไลน์ 
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์สู่สนามบินโฮบาร์ตโดยเที่ยวบิน VA1530 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.55 ช.ม.) 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินโฮบาร์ต 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองโฮบาร์ต (Hobart) เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียง เป็นเมือง
ที่เก่าแก่ที่สุดล าดับที่ 2 รองลงมาจากซิดนีย ์จากการก่อตั้งเมืองในออสเตรเลียเมื่อปี ค.ศ.1803 เมืองโฮบาร์ต
ตั้งอยูค่ร่อมสองฝ่ังของ ปากแม่น ้ าเดอร์เวนท ์(Derwent River) โดยมี ภูเขาเวลลิงตนั (Mt. Wellington) เป็นฉาก
หลงั ทั้งน้ีโฮบาร์ตอุดมไปดว้ยมรดกจากยคุอาณานิคม ความงามของธรรมชาติ และบรรยากาศของเมืองเก่าที่
เต็มไปดว้ยความร่ืนเริงของบาร์และร้านอาหารในเมืองยามค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่อลิซาเบธสตรีท (Elizabeth 
St Mall) ศูนยข์อ้มูลนักท่องเที่ยว ธนาคาร และที่ท าการไปรษณียห์ลกับนถนนอลิซาเบธ น าท่านแวะชม ซาลา
แมนกาเพลส (Salamanca Place) ชุมชนเล็กๆของชาวแทสมาเนีย ที่เรียงรายไปด้วย ตึกเก่าและอาคารโบราณ
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ในยุคอาณานิคมอังกฤษ น าท่านเดินลัดเลาะเข้าสู่ ย่านแบตเตอร่ีพ้อยน์ท (Battery Point) ซ่ึงเป็นเขตชุมชน
โบราณสมัยอาณานิคมยุคต้นๆที่ได้รับการรักษาสภาพไวเ้ป็นอย่างดี ผ่านชมหมู่อาคารโบราณที่สง่างาม 
เช่น  Arthur Circus Cottages, โบสถ์เซนต์  และพิพิธภัณฑ์  Van Diemen's Land Folk Museum อาคารสมัย
จอร์เจียนที่ตั้งอยูบ่นพ้ืนที่ซ่ึงไดรั้บการจดัแต่งภูมิทศัน์ไวอ้ยา่งงดงาม  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)  
 

 
 
 

วันที่ส่ี ล่องเรือสู่เกาะแทสมัน – พอร์ตอาเธอร์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พอร์ตอาเธอร์ (Port Arthur) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)               

อดีตเมืองคุกแห่งคาบสมุทรแทสมันที่มีฉลามชุกชุม เหมาะส าหรับจองจ านักโทษในอดีตอย่างย่ิง  น ำท่ำน      
ขึ้นเรือและผจญภยัสู่เกาะแทสมนั (Tasman Island) เกำะที่ตั้งอยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่เกำะแทสมนั 
และอยูใ่นเขตอุทยำนแห่งชำติแทสมนั อุทยานแห่งชาติที่เต็มไปดว้ยหินและหนา้ผาอนัสวยงาม และอยูห่่างจาก
โฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนียไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นรู้จกักนัดีถึงหน้าผาริมทะเลที่สูงลิบและ
หินที่มีรูปทรงขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของแทสมนัอาร์ก (Tasman Arch) อีกหน่ึง
สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความโดดเด่นทางดา้นลักษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแทสมนั หน้าผารูปทรง
แปลกซ่ึงมีลกัษณะเป็นถ ้าหรืออุโมงค์ขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยการกระท าของคลื่นทะเลซัดเขา้กระแทก
นานนบัศตวรรษ แรงดนัมหาศาลของคลื่นประกอบกบับีบอดัอากาศที่เกิดจากการกระแทกหนา้ผา ไดส่้งผลให้
เกิดรอยแตกแยกจนกลายเป็นลกัษณะภูมิประเทศที่แสนมหัศจรรย ์สร้างความประทบัใจแก่ผูม้าเยือนเป็นอยา่ง
มาก จำกนั้นผ่านชม โบลวโ์ฮล (Blow Hole) หนา้ผาชั้นหินทรายที่ถูกแรงคลื่นจากทะเลซดัจนทะลุเป็นโพรงใต้
น ้า พอคลื่นจากทะเลซัดเขา้หาโพรงจะเกิดมวลน ้ าพวยพุ่งขึ้นสูงราวกบัน ้ าพุ และเดวิลคิทเช่น (Devil Kitchen) 
หน้าผารูปทรงแปลกตาจนเป็นหน่ึงในสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเที่ยวเป็นอย่ำงมำก 
นอกจำกน้ียงัมีโอกำสไดพ้บกับควำมน่ำรักของสัตว์นำนำชนิด อำทิ แมวน ้ ำ, ปลำโลมำ และนกชนิดต่ำงๆ 
เป็นตน้ (***การออกเรือขึน้อยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายหุรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะ
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คืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และส าหรับเด็กอายตุ า่กว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึน้เรือเพ่ือความ
ปลอดภัย) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถิ่น (Fish Menu) 
 

บ่าย น าท่านเขา้ชมสวนประวตัิศาสตร์แห่งพอร์ตอาเธอร์ (Port Arthur Historical Site) ซ่ึงมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการ
เรียนรู้ชีวิตนักโทษในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเคยถูกใช้จองจ านักโทษอุกฉกรรจ์กว่า 1,000 ชีวิตช่วงกลาง
ศตวรรษที่  18 ผ่านชมโรงนอน ห้องพักนักโทษ ห้องสมุด โบสถ์  ซ่ึงปัจจุบันเป็นหน่ึงในสถานที่ทาง
ประวตัิศาสตร์ที่ส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย  

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel  **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)  
 

วันที่ห้า สวนอนุรักษ์แทสมาเนยีนเดวลิ – โฮบาร์ต 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่านเขา้ชม สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล (Tasmanian Devil Conservation Park) ชมความน่ารักของสัตว์

เจ้าถิ่นของเกาะแทสมาเนียอย่างใกล้ชิด แทสมาเนียนเดวิลได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์คุ ้มครองมาตั้งแต่          
ปี ค.ศ.1941 ถึงแม้ว่าแทสมาเนียนเดวิลจะสามารถตกลูกคราวละประมาณ 30 ตวั แต่จะมีเพียงประมาณ 4 ตัว
เท่านั้ นที่มี ชีวิตรอด  โดยแทสมาเนียนเดวิลตัวเมียสามารถมีลูกในกระเป๋าหน้าท้องได้สูงสุดถึง 6 ตัว                        
ในระยะเวลานาน 3 เดือน  นอกจากน้ียงัมีขอ้สันนิษฐานว่าแทสมาเนียนเดวิลไดสู้ญพนัธ์ุไปจากแผ่นดินใหญ่
ของออสเตรเลียเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแลว้ 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (Seafood Menu) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ (Freycinet National Park) (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ  2.40 ชั่วโมง) ซ่ึงตั้ งช่ือตามนักเดินทางชาวฝร่ังเศส ชมทิวทัศน์อันงดงาม ณ จุดชมวิวเหนือ                     
อ่าวไวน์กลาสเบย์ (Wineglass Bay) ที่ เทือกเขาสีเขียว น ้ าทะเลสีฟ้าและหาดทรายสีขาวมาบรรจบกัน                    

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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แวะถ่ายรูปกับประภาคารบนแหลม Cape Tourville  ระหว่างทางท่านสามารถได้พบกบันกทะเลชนิดต่างๆ 
ดอกไมป่้าของแทสมาเนียนานาชนิด และน ้าใสแจ๋วในแอ่งหินอยา่งใกลชิ้ด  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Beachfront Bicheno Hotel *** หรือเทียบเท่า   
 
 

วันที่หก เบย์ออฟไฟร์ –  ลอนเซสตัน – ขึน้เรือข้ามฟากสู่เมลเบิร์น  
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเซนตเ์ฮเลน(St.Helens) (ระยะทาง 76 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.10 ชั่วโมง) หน่ึง

ในเมืองตากอากาศที่มีช่ือเสียงทางตอนเหนือของเกาะแทสมำเนีย นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงด้านการจัดการ
แข่งขันตกปลาประจ าเมืองอีกด้วย น าท่านชม เบย์ออฟไฟร์ (Bay of Fire) ตั้งช่ือโดยกัปตันโทเบียส เมื่อปี 
ค.ศ.1773 เมื่อเขาพบเห็นการก่อกองไฟที่ชายหาดโดยชนพ้ืนเมืองชาวอะบอริจิน ชายหาดน้ีมีช่ือเสียงขึ้นช่ือ
ดว้ยความขาวของหาดทราย น ้ าทะเลสีฟ้าใส และหินแกรนิตสีน ้ าตาล ซ่ึงสีน ้ าตาลเหล่าน้ีเกิดจากการเกาะตัว
ของไลเคน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสรณ์ไม้แกะสลักแด่ผูล้่วงลบั (Legerwood Carved Memorial Tree) ใน
ชุมชนเล็กๆของเมืองเลเกอร์วูด้ (Legerwood) ซ่ึงรูปแกะสลกัไมต่้างๆนั้นถูกสร้างขึ้นเพ่ือเป็นอนุสรณ์แก่ทหาร
ผูเ้สียชีวิตจากสงครามโลกคร้ังที่ 1 น าท่านสู่หมู่บ้านลาเวนเดอร์ไบรด์สโตว์ (Bridestowe Lavender Estate) 
ก่อตั้ งขึ้นโดยนักปรุงน ้ าหอมตระกูลเดนน่ี ชาวอังกฤษที่ เข้ามาตั้ งรกรากถิ่นฐานเมื่อปี ค.ศ.1921 จากการ
บริหารงานรุ่นสู่รุ่น ท าให้สถานที่แห่งน้ีเป็นหน่ึงในฟาร์มผลิตลาเวนเดอร์ช่ือดงั และยงัเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมที่ผูค้นหลัง่ไหลแวะเวียนเขา้มาเย่ียมชมในช่วงฤดูร้อนอย่างไม่ขาดสายในแต่ละปี แต่แล้วก็ถูกขาย
กิจการตกทอดแก่ครอบครัวเรเวนเมื่อปี ค.ศ.2007 อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภณัฑ์ที่ผลิตขึ้นในหมู่บา้น และ
ถ่ายรูปกบัทศันียภาพของเมืองน้ี  

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
  
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนเซสตัน (Launceston) (ระยะทาง 27 กม . ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นำที)                
เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะแทสมาเนียที่ถูกโอบลอ้มด้วยภูเขาเขียวขจี เป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยงาม
มาก มีวฒันธรรมอนัรุ่งเรือง วิถีชีวิตผูค้นสงบ เรียบ ง่าย ตั้งอยูต่น้แม่น ้าทามาร์ แม่น ้าสายส าคญัของเมืองน้ี และ
ยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเย่ียมของออสเตรเลีย นบัเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองแห่งเกาะแทสมาเนีย 
รองจากเมืองโฮบาร์ต ถูกตั้งรกรากโดยชาวยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ.1806 และเป็นหน่ึงในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดใน
ออสเตรเลีย น าท่านชมเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแบบโกธิก โบสถป์ระจ าเมือง อาคารรัฐสภา 
โรงเบียร์เก่าใจกลางเมือง หรือที่ท าการไปรษณียเ์ก่าแก่ที่มีหอนาฬิกาบอกเวลาอยูบ่นหอคอย จากนั้นชมดอกไม้
หลากสีสันใน ซิต้ีปาร์ค สวนพฤกษศาสตร์ของเมืองน้ี ซ่ึงมีดอกวิสทีเลีย ที่ไดช่ื้อว่าเป็นไมเ้ลื้อยที่สวยและหอม
ที่สุดในโลกในสวนแห่งน้ี ไดเ้วลำน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือดาเวนพอร์ท (Devanport) เพื่อเช็คอินลงเรือเฟอร์ร่ี
ขา้มฟากสู่ เมืองเมลเบิร์น 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้ำนอำหำรในเรือ Spirit of Tasmania 
 

นอนหลับพกัผ่อนบนเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก SPIRIT OF TASMANIA 
(เรือใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 11 ช่ัวโมง แนะน าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเล็ก) 

 

วันที่เจ็ด เมืองเมลเบิร์น – จตุรัสเฟดเดอเรช่ัน สแควร์ – โบสถ์เซนต์แพทริค – ตลาดควีนวิกตอเรีย 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารภำยในเรือ 
06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองที่มีลกัษณะโดดเด่นไม่เหมือนที่ใด ในบรรยากาศนครแห่ง

ความทนัสมยั แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ผสมผสานกลมกลืนทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม มีภตัตาคารชั้น
ดี แหล่งช้อปป้ิงชั้นยอด และรถรางอนัมีช่ือ ที่ท าให้เมืองเมลเบิร์น ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมืองที่มีระบบการ
คมนาคมสาธารณะในเมืองที่ดีที่สุดในโลก นอกจากน้ีเมืองเมลเบิร์นยงัไดรั้บผลโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยูท่ี่สุด
ในโลกสามปีติดต่อกัน โดย EIU เมื่อ ค .ศ.2012-2014 น าท่านผ่านชม ย่านจตุรัสเฟดเดอเรชั่น สแควร์ 
(Federation Square) อีกหน่ึงจตุัรัสที่ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองเมลเบิร์น และยงัเป็นจุดเช่ือมศูนยก์ลางเมืองกบั
แม่น ้ายาร์ร่า น าท่านผ่านชม สวนฟิซรอย (Fitzroy Garden) สวนสาธารณะในกลางนครเมลเบิร์น สร้างขึ้นเมื่อ
ปี ค.ศ.1848 และครอบคลุมพ้ืนที่สีเขียวอาณาเขตกว่า 64 เอเคอร์ นับเป็นหน่ึงในกว่าสิบสวนสาธารณะที่ท าให้
เมลเบิร์นไดรั้บสมญานามว่า เป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั บา้นกปัตนัคุ๊ก (Captain Cook 
Cottage) หรือช่ือเต็ม กัปตัน เจมส์ คุ๊ก ยอดนักเดินเรือชาวองักฤษ ผูซ่ึ้งเดินเรือส ารวจบนคาบสมุทรแปซิฟิก
และคน้พบเกาะฮาวาย ประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศออสเตรเลีย 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
 

บ่ำย น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซนตแ์พทริค (St.Patrick Cathedral) โบสถโ์รมนัคาทอลิกสไตล์โกธิก สร้างขึ้นเมื่อปี 
ค.ศ.1858 มียอดหอคอยสวยงามสูงกว่า 105 เมตร นอกจากน้ี พระสันตะปาปาโป๊ปจอห์นปอลที่สอง เคยเสด็จ
มาเยือนโบสถ์แห่งน้ีเมื่อปี ค.ศ.1986 จำกนั้นน าท่านสู่ ตลาดควีนวิกตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดใจ
กลางเมืองบนพ้ืนที่กว่า 17 เอเคอร์ ซ่ึงนับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต ้(Southern Hemisphere) ภายใน
ตลาดแบ่งเป็นโซนอยา่งชัดเจน ทั้งตลาดผลไมต้ามฤดูกาลนานาชนิด ซ่ึงมีทั้งผลไมท้อ้งถิ่นและแบบน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ตลาดเน้ือและปลา ซ่ึงพ่อคา้น ามาขายแบบสดๆเกือบทุกวนั นอกจากน้ียงัมีร้านเบเกอร่ี ร้านขาย
สินคา้พ้ืนเมือง ของฝากต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั (***ตลาดปิดท าการในวัน
จันทร์และวันพุธ หากตรงกับวันดังกล่าว ทางทัวร์จะน าท่านเที่ยวชมสถานที่อ่ืนแทน) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Rydges Melbourne Hotel **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)  
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วันที่แปด เมืองเมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรด 
เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางผ่าน เส้นทางสายเกรทโอเช่ียนโรด (Great Ocean Road) เส้นทางเลียบชายฝ่ังทางตอนใต้ที่มี

ช่ือเสียงดบัโลกของออสเตรเลีย ผ่านหนาผาอนัสูงชัน ประปรายดว้ยรีสอร์ทส าหรับนักท่องเที่ยว และเขตป่า
ฝนอนัเขียวขจี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัวิวธรรมชาติอนัสวยงาม พร้อมจุดชมวิวที่มีความแปลกตา ไม่ว่าจะเป็น 
ทเวลฟ์ อโพสเทิล (Twelve Apostles) หรือที่รู้จกักนัในนาม "หินสาวกทั้ง 12 ของพระคริสต์" แท่งหินปูนที่ถูก
ธรรมชาติสลกัให้มีรูปทรงแปลกและแตกต่างกนัไป เรียงรายกระจายอยู่บริเวณชายหาด จ านวน 12 ตน้ ซ่ึงมี
การผุกร่อนไปแลว้ 2 ตน้ ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวถ่ายภาพเป็นที่ระลึกมากที่สุดแห่ง
หน่ึงในออสเตรเลีย นอกจากน้ียงัมี ดิ ลอค อาท จอร์จ (The Loch Ard Gorge) แท่งหินรูปโคง้ขนาดใหญ่กลาง
ทะเลใกลช้ายฝ่ัง ซ่ึงถูกน ้ าทะเลกดัเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่าง คล้ายสะพานโค้ง และ ลอนดอน
บริดจ ์(London Bridge) หินกลางทะเลซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยสะพานที่ขา้มแม่น ้าเทมส์ในกรุงลอนดอน 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น 
 

 
 

บ่าย น าท่านเที่ยวชมเส้นทางอนัสวยงามแห่ง สายเกรทโอเช่ียนโรด อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของ
เสน้ทางถนนสายน้ี จวบจนไดเ้วลา น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองที่มีลกัษณะโดดเด่นไม่
เหมือนที่ใด ในบรรยากาศนครแห่งความทันสมัย แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ผสมผสานกลมกลืน
ทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม มีภตัตาคารชั้นดี แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นยอด และรถรางอนัมีช่ือ ที่ท าให้เมืองเมลเบิร์น ได้
ขึ้นช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมืองที่มีระบบการคมนาคมสาธารณะในเมืองที่ดีที่สุดในโลก นอกจากน้ีเมืองเมลเบิร์นยงั
ไดรั้บผลโหวตให้เป็นเมืองที่น่าอยูท่ี่สุดในโลกสามปีติดต่อกนั โดย EIU เมื่อ ค.ศ.2012-2014  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือ) 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พกั Rydges Melbourne Hotel **** หรือเทียบเท่า (คืนที่ 2) 
 
วันที่เก้า เมืองเมลเบิร์น – ทะเลสาบสีชมพู  
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์กบัการชมทะเลสาบสีชมพู (Pink Salt Water Lake Melbourne) ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ขนาดไม่ใหญ่อยู่ใน Westgate Park ซ่ึงโดยปกติจะเห็นเป็นสีชมพูในช่วงประมาณหน้าร้อนโดยสีชมพูน้ี
เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจากการท าปฏิกิริยาระหว่างสาหร่ายเล็กเซลลเ์ดียว Dunaliella salina กบัแบคทีเรียที่ไม่
เป็นอนัตราย Halobacteria cutirubrum พร้อมดว้ยความเขม้ขน้ของระดบัเกลือในน ้ า อุณหภูมิ และแสงแดดที่
เหมาะสม ท าให้เกิดสีแดงเป็นจ านวนมาก ท าให้ทะเลสาบกลายเป็นสีชมพู 

 

 
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถิ่น (Pork Ribs Menu) 
 

บ่าย น าท่านชมอนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังที่ 1 (Shine of Remembrance) อาคารขนาดใหญ่คล้ายพีระมิดอยู่
ทางดา้นซ้ายมือ เป็นสถานที่ไวอ้าลัยและเป็นอนุสรณ์จดจ าส าหรับทหารผูเ้สียสละชีวิตในสมยัสงครามโลก
คร้ังที่ 1 สถานที่แห่งน้ีอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะส าหรับมาเที่ยวเฮฮานัก แต่ในทางกลับกนักลับมอบความรู้สึก
สงบและผ่อนคลายเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่ทางเดินยาวเขา้ตวัอาคารบวกกบัหญา้สีเขียวสบายตา มีความงดงามจน
ต้องเก็บภาพทุกคร้ังที่เดินผ่าน นอกจากน้ีบนชั้นดาดฟ้าของตัวอาคารยงัเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวที่ห้ามพลาด 
เพราะสามารถมองทิวทัศน์ของเมืองทั้ งเมืองได้โดยรอบ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟถนนฟิน
เดอร์ (Flinder Street Railway Station)  ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟที่เก่าแก่ของเมือง อายุมากกว่า 100 ปี ตวัอาคารเป็น
สีเหลืองนวล โด่ดเด่นอยูใ่จกลางเมือง มกัจะถูกใช้เป็นจุดเร่ิมตน้ของนกัเดินทางและจุดนดัพบของผูค้นทัว่ไป 
เป็นจุดที่มีผูค้นพลุกพล่านที่สุดของเมือง มีร้านอาหาร และแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
 

19.30 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมลเบิร์น (MEL) เพื่อเช็คอิน 
23.30น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 462 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  
 สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหว่างเที่ยวบิน 
 

วันที่สิบ กรุงเทพ 
 

06.00 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพมหำนครโดยสวสัดิภำพ (Bon Voyage) 
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10 วนั ออสเตรเลีย แทสมาเนีย เมลเบิร์น 
 (ซิดนีย์ – แทสมาเนีย – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรด – พงิค์เลค) 

ราคาทัวร์ 159,900 บาท : 3-12 มิ.ย. 66 / 11-20 ส.ค. 66 / 13-22 ตค. / 20-29 ต.ค. / 1-10 ธ.ค. 66 / 
ราคาทัวร์ 165,900 บาท :  30 ธ.ค.-8 ม.ค. 67 (Countdown Sydney) 
 

อตัราค่าบริการ  (บาท) มิ.ย. – ธ.ค. 66 ปีใหม่ 2567 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 159,900 165,900 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ 30,000 38,000 
ราคา เด็กอาย ุ2-11ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  155,900 159,900 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ที่ท่านละ  
(ราคาสามารถยืนยนัไดก้็ต่อเมื่อทีน่ัง่ confirm เท่านั้น) 

90,000 – 140,000 

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

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ที่สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัที่ 12/2/2023) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
▪ กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคนืเงินได ้และไม่สามารถเปลี่ยนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 20 กก.  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเที่ยวทวัร์ออสเตรเลีย (ตามที่ระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัทอ่งเที่ยวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทางน ้าหนกั ไม่เกิน 20 กก./ท่าน) 
▪ เที่ยวบินภายใน SYD – HBA น ้าหนกักระเป๋าได ้20 กก. เท่านั้น 
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบตัิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท้ี่อายเุกิน 85 ปี) 
▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างน าเที่ยว, ค่าเขา้ชมสถานที่ 
▪ เจา้หนา้ที่ (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
▪ ค่าวีซ่าออสเตรเลีย ผูโ้ดยสารตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือที่สถานทูต  
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 อตัราน้ีไม่รวมถึง 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอื่นๆที่ไม่ไดร้ะบุในรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองที่นั่งจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
 

กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไมไ่ดม้ีการย่ืนวีซ่าล่วงหนา้)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 60 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (สงกรานต-์ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วนั หักค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถา้ม)ี  (สงกรานต-์ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วนั หักค่าใชจ่้าย 75-100% ของค่าทวัร์     (สงกรานต-์ปีใหม่ 0-19วนั) 
***ผูเ้ดินทางที่ไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ่้ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 
 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการต๋ัวเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
*ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเที่ยวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย
ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรือยกเลิกเที่ยวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 
 
หมายเหตุ : 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานที่
ท่องเที่ยวอื่นๆเพ่ือทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสาย
การบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะ
ค านึงและรักษาผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้ห้ไดม้ากที่สุด 
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▪ เน่ืองจากการท่องเที่ยวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้อง
เงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใช้บริการที่ทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้
ให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินคา่ทวัร์ที่ท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง เน่ืองจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้
เมือง  

▪ ในกรณีที่ท่านจะใช้หนงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับผิดชอบ 
หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทาง
บุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเลื่อนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีที่ยกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านที่จะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัว่า
ทวัร์นั้นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆที่เก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เมื่อท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเงื่อนไขที่บริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
 

 

โรงแรมและห้อง 
▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกตา่งกนั 
ซ่ึงอาจจะท าให้ท่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามที่ตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องที่พกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยโุรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 
 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กที่จะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 



 

 

HTC-TG-10D-AUSTASMEL 

▪ วตัถุที่เป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นที่
เดียวกนัในถุงใสพร้อมที่จะส าแดงต่อเจา้หนา้ที่รักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรือนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้
และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินที่ท่านไมอ่าจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลือ่นและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภยัการ
เดินทางทีบ่ริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าให้ลูกคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย ขอสงวนสิทธ์ิการชดเชย
ค่าเสียหายตามรายระเอียดขา้งตน้เท่านั้น 

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดังนั้น
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
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เอกสารที่ใช้ย่ืนวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 
ใช้เวลาประมาณ 30 วันท าการ พาสปอร์ตแสดงวันย่ืนและน ากลับได้ ต้องโชว์ตัวเน่ืองจากต้องสแกนลายนิ้วมือ 

เอกสารที่ต้องเตรียม ก่อนย่ืนวีซ่าท่องเทีย่วออสเตรเลีย มีดังนี ้

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงมีอายุมากกวา่ 6 เดือน และ มีหนา้ว่างส าหรับติดวีซ่าอย่างนอ้ย 2 หนา้คู ่
2. ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ท่ีแสดงประวตัิการเดินทางทั้งหมด 
3. รูปถ่ายสี 2 รูป เขียนช่ือผูข้อยื่นวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
4. ส าเนาทะเบียนบา้น 
5. ส าเนาบตัรประชาชน 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส 
7. ส าเนาสูติบตัร หากอายุนอ้ยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ** ถา้เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีเดินทางโดยล าพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและ

มารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้** 
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการท างานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานทูตและประเทศ) 
หนังสือรับรองการท างาน ต้องระบุวันท่ีจะเดินทางด้วย จดหมายการท างานตอ้งมีอายุไม่เกิน 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวีซ่า 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดอืน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการว่าจา้ง เงินเดอืน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นว่าก าลงัศึกษาอยู่ ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมให้ถูกตอ้ง ใชเ้ป็น Statement เท่านั้น) 
- Bank Statement (รายการเดินบญัชี) ยอ้นหลงั 6 เดอืน เป็นบญัชีออมทรัพย ์(Saving account) เท่านั้น ท่ีออกโดยทางธนาคาร 

***** ระบุช่ือเจา้ของบญัชี*เป็นภาษาองักฤษ เท่านั้น******ให้ถูกตอ้งครบถว้น มีอายุไม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยื่นวีซ่า  
โดยมียอดเงินไม่ต ่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

หมายเหตุ หากตอ้งการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจ้าของบญัชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ตอ้งระบุช่ือผูถู้กรับรองใน

จดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพ่ือแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่าเป็นคนในครอบครัว

เดียวกนั 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี นะคะ) 

 

• รูปถ่าย อายุไม่เกิน 6 เดือน 

• ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

• ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน 3 ซม. 

• ภาพสี พ้ืนหลงัเรียบ 

• หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html

