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ก ำหนดกำรเดนิทำง 11-16 เมษำยน 2566 (เทศกำลสงกรำนต์) 
 12-17 เมษำยน 2566 (เทศกำลสงกรำนต์) 
 

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

15.00 น.  คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ที ่4 
เคานเ์ตอร ์สายการบนิแควนตสั พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยอ านวยความ
สะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง พรอ้มรับเอกสารในการ
เดนิทาง 

18.10 น.  ออกเดนิทางสู ่เมอืงเมลเบริน์ โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF024 

วนัทีส่อง สนำมบนิเมลเบร์ิน (ประเทศออสเตรเลีย) - เมลเบร์ิน – ชมเมือง - เกำะฟิลลปิ – ดูเพนกวนิ - 
เมลเบร์ิน 

06.25 น.  แวะเปลีย่นเครือ่งทีส่นามบนิซดินยี  ์โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่
QF427 

09.00 น.  ออกเดนิทางสูเ่มลเบริน์ 
10.35 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี หลงัผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  
  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มกีฎหมายหา้มน าเขา้ พืชผกั อาหารสด 

และแหง้ทกุชนดิเขา้เมอืง)  
กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรแบบติม่ซ ำ 
บำ่ย น ำท่ำนเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรฐัวิคตอเรียมีชื่อเสียง โก้หรู  

สะดวกสบำย สวยงำม ในเรือ่งกำรพกัผอ่นและทอ่งเทีย่ว และเหมำะสมกบักำรพกัผอ่นเป็น
อยำ่งยิง่ ผสมผสำนสิง่ทีเ่กำ่แกท่ีด่ีทีสุ่ดในโลกเขำ้กบัสิง่ใหม่ๆ  ไดอ้ยำ่งลงตวั มีสถำนทีเ่ดน่ๆ 
ที่เป็นมรดกตกทอดรกัษำกนัมำแต่โบรำณ เช่น เมลเบิร์น ออบเซอร์เวช ั่น เดค บนถนน
คอลลินส์ มีศูนย์กลำงแหลง่ช้อปป้ิงทีใ่หญท่ีสุ่ดแหง่หน่ึงของประเทศ สนิคำ้แบรนด์เนมชัน้
น ำ ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำให้เลือกมำกมำย น ำท่ำนผ่ำน ชมอำคำรรฐัสภำ เมลเบิร์น 
(MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอำคำรรฐัสภำแห่งแรกของ
ออสเตรเลีย ต ัง้อยูร่มิถนน SPRING STREET ซึง่ดำ้นหน้ำ
ของอำคำรร ัฐสภำน้ีคือปลำยสุดของถนน BOURKE 
STREET กอ่สรำ้งตำมแบบสถำปตัยกรรมยุโรป มขีนำดใหญ่
มำกทีสุ่ดแหง่หน่ึงของประเทศในซีกโลกใต้ มีหอ้งต่ำงๆ มำก
ถึง 4,500 ห้อง พื้นที่ใช้สอยกว้ำงขวำงถึง 250,000 ตำรำง
เมตร แต่ละหอ้งตกแตง่อยำ่งทนัสมยัดว้ยงำนศลิปะอะบอรจิิน้
หลำยพนัชิ้น จุดเด่นอยู่ทีเ่สำธงขนำดใหญสู่งเด่นเป็นสง่ำทีใ่ช้

เวลำก่อสร้ำงนำนถึง 8 ปี จำกนั้นน าท่านเดนิทางสู่ สวน
ธรรมชาตเิกาะฟิลลปิ(PHILLIP ISLAND NATURE 
PARK) อยูห่า่งจากของเมอืงเมลเบริน์ 137 กโิลเมตร ทางตอนใตต้ามเสน้ทางสาย
เซาทก์ปิสแ์ลนด ์น่ังรถประมาณ 2 ชัว่โมงโดยเดนิทางขา้มมายังเกาะ มสีะพานทอด
ยาวไปถงึเกาะ ซึง่เปิดบรกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1940 เชญิเพลดิเพลนิกับบรรยากาศ
สองขา้งทาง ทีเ่ต็มไปดว้ยทุง่หญา้และฟารม์ปศสุตัวม์ทีัง้วัวเนือ้, วัวนม, แกะ และมา้ 
เป็นตน้ ซึง่บรรยากาศคลา้ยกับประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ชมฝูงเพนกวนิเขตอนุรักษ์
ธรรมชาต ิเกาะฟิลลปิ เขตอนุรักษ์นกเพนกวนิแห่งทะเลใต ้มีอาคารนิทรรศการ
รูปภาพ และเรือ่งราวเกีย่วกบัสายพันธุข์องเพนกวนิในทวปีตา่งๆ เพนกวนิทีเ่กาะฟิล



                                                  
 

ลปิ ถือไดว้่าเป็นเพนกวนิที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เชญิพบกับความ อัฒจรรย์ 
บรเิวณชายหาดซัมเมอรแ์ลนด ์เพือ่รอชมพาเหรดเพนกวนิ ทุก ๆ เย็น เพนกวนิจะ
เดนิพาเหรดขึน้จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตัง้แต่เชา้เป็นวถิธีรรมชาตทิี่
เกดิขึน้ทกุวัน สรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั RENDERVOUSE MELBOURNE หรือเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำม เมลเบร์ิน - จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโรท้ – เมลเบร์ิน 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  
น ำทำ่นออกเดนิทำงผำ่นเมอืง จีลองเมอืงหน้ำอำ่วทีง่ดงำม และมมีหำวทิยำลยัทีม่ชืีอ่เสยีง 
เมอืงทีย่งัคงเอกลกัษณ์ของบำ้นในสไตล์แบบวคิตอเรียทีส่วยงำม   

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรสไตล์ตะวนัออก 
บำ่ย  เดนิทำงสู ่เกรทโอเชีย่น โรท้ (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชีย่นโรท้ เสน้ทำงสำย

โรแมนติก ซึ่งเป็นแนวชำยฝั่ งที่สวยงำมที่สุดในออสเตรเลีย อยู่ทำงตอนใต้ของเมือง
เมลเบร์ิน เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดร้บัควำมนิยมมำกทีสุ่ดแหง่หน่ึงในรฐัวคิตอเรีย เชิญชม
อ่ำวอนัมีเสน่ห์ ชำยหำดทรำยขำวละเอียด และผำหินที่ผุกร่อนไปตำมแรงน ้ำ แรงลม
ธรรมชำตทิีม่รีูปรำ่งแปลกตำ อกีท ัง้ยงัเป็นสถำนทีพ่กัผอ่นตำกอำกำศทีด่ีแหง่หน่ึงทีร่ำยลอ้ม
ดว้ยรีสอรทมำกมำยทีส่รำ้งดว้ยสถำปตัยกรรมสมยัศตวรรษที ่19 นอกจำกน้ี ยงัมจีุดชมววิที่
ควำมสวยงำมแตกต่ำงกนั เชิญสมัผสักบัทศันียภำพอนังดงำมของมหำสมุทรแปซิฟิกและ
ลกัษณะภูมปิระเทศทีไ่มเ่หมือนทีใ่ดๆในโลก ถือเป็นเมืองทำ่เล็กๆแหง่ต ำนำนของสบิสอง
นกับุญในศำสนำครสิต์ของออสเตรเลีย ทีเ่รียกว่ำ "TWELVE APOSTLES" ซึ่งเป็นรูป
หินแกะสลกัที่ดูน่ำเกรงขำม12แนวโขดหินเหนือน ้ำทะเล มีอำยุประมำณล้ำนปี มี
นกัทอ่งเทีย่วมำแวะเทีย่วมำก เพรำะทีน่ี่มคีวำมมหศัจรรย์ทีธ่รรมชำตสิรำ้งสรรค์มำใหไ้ดด้ืม่
ด ่ำหลงใหลไปกบัเสน่ห์ นบัเป็นแหล่งทอ่งเทีย่วทำงธรรมชำติทีไ่ด้รบัควำมนิยมมำกในรฐั
วิคตอเรีย ส ำหรบัท่ำนที่สนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ เพื่อชมTHE TWELVE APOSTLES 
(THE TWELVE APOSTLES) (ทำ่นสำมำรถตดิตอ่หวัหน้ำทวัร์เพือ่ท ำกำรจองซึง่รำคำ
เฮลิคอปเตอร์จะไมร่วมกบัคำ่โปรแกรมทวัร์) THE TWELVE APOSTLES ซึ่งต ัง้ชื่อ
ตำม 12 นกับญุศกัดิส์ทิธิ ์ของศำสนำครสิต์ เป็นสถำนทีย่อดนิยม ทีใ่ชถ้ำ่ยท ำภำพยนตร์จำก
ท ั่วโลก เกิด จำกกำรแตกตวัของชำยฝั่ งทะเล อนัเน่ืองมำจำกกำรกดัเซำะของคลื่นลมจำก
มหำสมุทรแปซิฟิก ทีพ่ดัเอำควำมเย็นและควำมชุ่มช้ืนมำจำกข ัว้โลกใต้สูท่วีปออสเตรเลีย 
แหลง่อดุมสมบรูณ์ของสตัว์โลกใตท้ะเลจำกนัน้เดนิทำงกลบัสูเ่มลเบร์ิน 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร SEAFOOD HOTPOT 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั RENDERVOUSE MELBOURNE หรือเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 

วนัทีส่ี ่ ตลำดนดั ควีน วคิตอเรีย – สนำมบนิเมลเบร์ิน – สนำมบนิซดินีย์ - ชมเมือง 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  
 น ำทำ่นสูต่ลำดนดั ควนี วคิตอเรยี เป็นสญัลกัษณ์ของกำรคำ้ขำยและไลฟ์สไตล์บนทอ้งถนน

ทีม่อีำยุเกำ่แกถ่งึ 124 ปี ทีน่ี่มขีำยสนิคำ้ทกุอยำ่งต ัง้แตข่องทีร่ะลกึไปจนถงึอำหำรทะเลทีส่ด  
ใหม ่ลกึเขำ้ไปจะมถีนนทีม่รีำ้นคำ้เรียงรำยมำกมำยให้
ทำ่นไดช้อ้ปป้ิงกนัอยำ่งจุใจ ถงึเวลำอนัสมควรน ำทำ่น
เดนิทำงสูส่นำมบนิเมลเบร์ิน 

11.00 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงซดินยี ์โดยสายการบนิแค
วนตสั เทีย่วบนิที ่QF436 

12.25 น. ถงึเมอืงซดินยี ์หลงัจากรับกระเป๋าเรยีบรอ้ยแลว้  
กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรแบบติม่ซ ำ 
บำ่ย  น ำท่ำนชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็น

หำดทรำยสีทองที่หนุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพกัผ่อน
ท่ำมกลำง สำยลม แสงแดด เสียงคลื่นกระทบฝั่ง และ
กลิ่นอำยอนัสดชื่นของทะเล พรอ้มชมบำ้นของเศรษฐี
บนเนินเขำ DUDLEY PAGE กบัทิวทศัน์ของอ่ำว
ซิดนีย์ และท้องทะเลสีครำมของมหำสมุทรแปซิฟิค 
จำกนั้นน ำทำ่นชมย่ำนเดอะแก็ป THE GAP ทำ่นชม 
ม้ำหินมิสซิสแม็คควอรี่ (MRS MACQUARIE'S 
CHAIR) อยูใ่นโบทำนิกกำร์เดน้เป็นมำ้หนิตวัโปรดของภรรยำของผู้ส ำเร็จรำชกำรคนแรก
ของรฐันิวเซำ้ท์เวลส์ ทีช่อบมำนั่งชมววิของอำ่วซดินีย์ และโอเปรำ่เฮำ้ส์ ตรงน้ีถือเป็นจุดชม
วิวที่สวยมำกและนกัท่องเที่ยวนิยมมำถ่ำยรูปมำกที่สุด น ำท่ำนช้อปป้ิงย่ำน เฟดเดอเรช ั่น 
สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลำงเมือง เมลเบร์ิน เป็นจุดเชื่อม ศูนย์กลำง
เมอืงกบัแมน่ ้ำยำร์รำ่ เป็นแหลง่รวมศลิปะสถำปตัยกรรม งำนเทศกำล วฒันธรรม ทีพ่กั และ
มลีำนเปิดกวำ้งส ำหรบัเป็นทีส่ำธำรณะเฟดเดอเรช ั่นแสควร์ เป็นทีต่ ัง้ของศูนย์รวมศลิปะของ
ออสเตรเลีย ม ีIAN POTTER CENTRE: NGV AUSTRALIA และแกลลอรี ่อำร์ต 20 
แกลลอรีก็่ต ัง้-อยูท่ี ่เฟดเดอเรช ั่น แสควร์แหง่น้ีจำกนัน้ใหท้ำ่น อสิระช้อปป้ิงส ำหรบันกัชอ้ป
ท ั้งหลำยห้ำมพลำดกบัแหล่งช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น  ไม่ว่ำจะเป็น  DAVID 
JONE และ MYER ที่ต ัง้อยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินคำ้ แบ
รนด์เนมชัน้น ำ ไมว่ำ่จะเป็นครีม , เครือ่งส ำอำง กระเป๋ำ นอกจำกนัน้ ใกล ้ๆ กนัยงัมรีำ้นคำ้
ชื่อดงั ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยสินค้ำที่ระลึก อยู่บริเวณน้ี จำกนั้น อิสระช้อปป้ิง เดวิดโจนส์ 
ซิดนีย์ (SYDNEY DAVID JONES) เดวิดโจนส์เป็นแบรนด์เครื่องส ำอำงค์ช ั้นน ำของ
ประเทศ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั โดย MR. DAVID JONES เป็นผู้ก่อต ัง้ขึ้นในปี ค.ศ.
1838 ในประเทศออสเตรเลีย ส ำหรบัเมืองซิดนีย์ ร้ำน เดวิดโจนส์ อยู่ที่ ELIZABETH 
STREET, MARKET STREET, BONDI JUNCTION ไดร้บักำรยอมรบัมำกทีส่ดุแบ
รนด์หน่ึงของแดนจงิโจ ้ซึง่เป็นแบรนด์ทีค่นไทยรูจ้กักนัดี มีสนิคำ้ ขำยทุกชนิด เช่น เสื้อผำ้
เด็กและผูใ้หญ ่รองเทำ้ กระเป๋ำ ครีมบ ำรุงผวิ  

ค ำ่  รบัประทำนอำหำรบนหอคอยซดินีย์ทำวน์เวอร์แบบบฟุเฟ่ต์ 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรือเทยีบเทำ่ 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 

วนัทีห่ำ้ อุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์  - เขำสำมอนงค์ - รถรำงไฟฟ้ำ – สวนสตัว์ - ซิดนีย์ - 
PYLON LOOKOUT & MUSEUM 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  
 น ำทำ่นเดินทำงสู่ วนอุทยำนแหง่ชำติบลูเมำ้ท์เทน่ส์ เจ้ำของฉำยำ“แกรนด์แคนยอน” แหง่

ออสเตรเลีย หุบเขำสีน ้ำเงนิทีเ่กดิทศันียภำพอนังดงำมหุบเขำแหง่น้ีมีภูมทิศัน์คลำ้ยคลงึกบั
แกรนด์แคนยอนทีอ่เมริกำ เพียงแต่ประกำยสีน ้ำเงนิครอบคลุมหุบเหว เกิดจำกน ้ำมนัจำก
ตน้ยูคำลปิตสัปกคลุมพื้นดนิและกระทบกบัแสงสวำ่งท ำใหเ้กดิประกำยสีน ้ำเงนิดงักลำ่ว ให้
ทำ่นได้ชื่นชมและสมัผสัทวิทศัน์สวยงำมบนผืนแผน่ดินอนักว้ำงใหญ ่จำกนั้นเทีย่วชม หุบ
เขำสำมพีน้่อง (THREE’S SISTER) ซึง่เป็นยอดเขำ 3 ลูก เรียงตดิกนั ต ำนำนเกำ่แกข่อง
ชำวอะบอริจิ้น จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ สถำนีรถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC 
RAILWAY) เพื่อนั่งรถรำงไฟฟ้ำทีด่ดัแปลงมำจำกรถขนถ่ำนหนิในสมยัก่อน วิ่งผ่ำนทะลุ
หุบเขำอนัสูงชนัถึง 52 องศำ จำกนั้นน ำท่ำน ขึ้นกระเช้ำ SCENIC CENDER เพื่อชม
ควำมงดงำมของทิวทศัน์เบื้องล่ำงจำกมุมที่แตกต่ำงพร้อมชมวิวทิวทศัน์บน  ECHO 
POINT 

 
 
 
 
 

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บำ่ย จำกนั้นน ำทำ่นเดนิทำงสู่ สวนสตัว์ซิดนีย์ เทีย่วชมสวนสตัว์พื้นเมือง เพลิดเพลนิไปกบักำร

ชมชีวติธรรมชำตแิละควำมน่ำรกัของเหลำ่สตัว์พื้นเมืองนำนำชนิดอยำ่งใกลช้ิด อำท ิโคอำ
ลำ่ จงิโจ ้วอมแบท ฯลฯ ใหท้ำ่นถำ่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ ตำม อธัยำศยั หลงัจำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำง
กลบัสูต่วัเมืองซดินีย์ จุดชมววิและพิพิธภณัฑ์ BRIDGECLIMB PYLON เป็นสญัลกัษณ์
ที่ภำคภูมิใจส ำหรบัชำวชำวซิดนีย์และผู้มำเยือนเกี่ยวกบัประวตัิศำสตร์และกำรก่อสรำ้ง
สะพำนซิดนีย์ฮำร์เบอร์ ผู้เข้ำชมไดย้อ้นเวลำกลบัไปเพือ่เพลดิเพลนิไปกบัควำมมหศัจรรย์
ของสะพำนซิดนีย์ฮำร์เบอร์ ต ัง้แต่จุดเริม่ต้น กำรวำงแผนและกำรก่อสรำ้ง ไปจนถึงควำม
ตื่นเต้นของพิธีเปิด ในพิพิธภณัฑ์มีอญัมณีที่ซ่อนเร้นของซิดนีย์มีรูปแบบที่แตกต่ำงกนั
มำกมำยในช่วง 98 ปีที่ผ่ำนมำ รวมถึงที่ท ำกำรไปรษณีย์ โรงอำหำร ร้ำนน ้ำชำ ป้อม
ปรำกำรสมยัสงครำมโลกคร ั้งที่ 2 และจนถึงจุดหน่ึงถึงกบัมีหนงัสือพิมพ์ "SYDNEY 
HARBOUR BRIDGE TIMES" เป็นของตวัเอง  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรไทย 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรือเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่ก สนำมบนิคงิส์ฟอร์ดสมธิ – สนำมบนิสุวรรณภูม ิ  

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ แบบ SET BOX  
 สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิคงิส์ฟอร์ดสมธิ เพือ่เดนิทำงกลบัสูก่รงุเทพฯ 
09.50 น. ออกเดนิทำงจำกซดินีย์ โดย สำยกำรบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF023 
16.40 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจตลอดกำรเดนิทำง 
 
 

 
*** สายการบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

*** 



                                                  
 

เดนิทำง 11-16 เมษำยน 2566 / 12-17 เมษำยน 2566 (ยืน่เอกสำรวีซ่ำภำยใน 15 กุมภำพนัธ์ 
2566) 

 
อตัรำคำ่บรกิำร 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ั๋วเครือ่งบนิ 
ผูใ้หญ ่ 99,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 89,900.- 
เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( มีเตียง ) 85,900.- 
เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( ไมม่ีเตียง ) 75,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 12,900.- 
กรณีมีวีซำ่แลว้ ลดทำ่นละ 4,500.- 

ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ั๋วเครือ่งบนิ INTER 
FLIGHT) ลดทำ่นละ 

32,000.- 

**ส ำหรบัเด็กอำยุไมถ่งึ 2 ปี ณ วนัเดนิทำงกลบั (INFANT) ทำ่นละ 10,000 บำท (ไมม่ีทีน่ ั่ง
บนเครือ่งบนิ)** 

 

*โปรแกรมน้ีรวมคำ่วีซำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลียแลว้* 
*รำคำเด็กคอืเด็กทีม่ีอำยไุมเ่กนิ 12 ปีบรบิูรณ์* 

**ในกำรเดนิทำงในแตล่ะคร ัง้ จะตอ้งมีจ ำนวนผูเ้ดนิทำง 15 ทำ่นขึน้ไป** 
**กรณีผูเ้ดนิทำงในคณะมีไมถ่งึ 15 ทำ่น อำจมกีำรปรบัเปลีย่นรำคำ** 

 

อตัรำคำ่บรกิำรน้ีรวม 
 คำ่ต ั๋วเครือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั ตำมสำยกำรบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร / คำ่ภำษี

สนำมบนิทุกแหง่ทีม่ี  
 รำคำน้ีรวมคำ่วีซ่ำเขำ้ประเทศออสเตรเลีย 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมระบุในรำยกำร หรือเทียบเทำ่ในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ทำ่น)  
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ / คำ่อำหำร และเครือ่งดืม่ตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุใน

รำยกำร 
 คำ่รถรบัสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่มคัคเุทศก์ของบรษิทัฯ จำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำง

ในตำ่งประเทศ 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท 

 

อตัรำคำ่บรกิำรน้ีไมร่วม 
 คำ่ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
 คำ่ท ำหนงัสอืเดนิทำง (Passport) 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินไทยก ำหนด (30 กิโลกรมัต่อ

ทำ่น) 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ั่งเพิม่เอง คำ่

โทรศพัท์ คำ่ซกัรีด ฯลฯ 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คำ่ทปิหวัหน้ำทวัร์และพนกังำนขบัรถตำมธรรมเนียม (โดยเฉลีย่ 36 เหรียญออสเตรเลียดอล

ลำ่/ทำ่น) 
 คำ่ทปิคนยกประเป๋ำทีโ่รงแรมไมม่ีเพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพือ่ควำมรวดเร็วและ

สะดวกในกำรเดนิทำง  



                                                  
 

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรือ คนตำ่งดำ้ว 
 คำ่ธรรมเนียมน ้ำมนัทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เตมิอกีในภำยหลงั 

ส ำคญั!! :  กรณีผู้เดนิทำงถูกปฏเิสธกำรเข้ำ – ออกประเทศจำกประเทศต้นทำงและปลำยทำง ท ัง้
จำกทีด่ำ้นหน้ำเคำน์เตอร์เช็คอนิ หรือจำกดำ่นตรวจคนเขำ้เมืองก็ตำม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่
รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่จะเกิดขึ้นตำมมำ และ จะไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัร์ที่ท่ำนช ำระเรียบรอ้ย
แลว้ไมว่ำ่สว่นใดสว่นหน่ึง 

เงือ่นไขกำรจองทวัร์และกำรช ำระเงนิ  
 กรุณำจองทวัร์ กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนั พรอ้มมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บำท ตอ่ 1 ทำ่น  
 กรุณำจองทวัร์ กอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 45 วนั พรอ้มมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ตอ่ 1 ทำ่น   

(ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต์) 
 กรณีทีลู่กคำ้พกัอำศยัอยูต่ำ่งจงัหวดัใหแ้จง้กบัทำงบรษิทัใหท้รำบต ัง้แตท่ ำกำรจองหำกลกูคำ้มคีวำม
จ ำเป็นตอ้งออกต ั๋วเครือ่งบนิภำยในประเทศกรณุำแจง้ใหท้ำงบรษิทัทรำบกอ่นออกต ั๋วมฉิะนัน้ทำง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆท ัง้สิน้ 

 คำ่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ บรษิทัฯ จะขอเก็บคำ่ทวัร์ท ัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัท ำกำร หรือ
กอ่นออกต ั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง และไมค่นืมดัจ ำ 

 คำ่ทวัร์สว่นทีเ่หลือ บรษิทัฯ จะขอเก็บคำ่ทวัร์ท ัง้หมดกอ่นกำรเดนิทำงอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร หรือ
กอ่นออกต ั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรเดนิทำง และไมค่นืมดัจ ำ   
(ชว่ง ปีใหม,่ สงกรำนต์) 

 หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวีซำ่ออสเตรเลยีไมท่นัก ำหนดและทำงบรษิทัฯตอ้งออกต ั๋วกบั
ทำงสำยกำรบนิทำงลกูคำ้จะตอ้งจำ่ยเงนิคำ่ทวัร์ท ัง้หมดกอ่นกำรออกต ั๋วเครือ่งบนิ มฉิะนัน้ทำงบรษิทั
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร  

 
กำรยกเลกิและกำรคนืเงนิ 

 กรณียกเลกิ ชว่งเทศกำล เชน่ ปีใหม ่สงกรำนต์ ชว่งเดือนตลุำคม ตอ้งยกเลกิลว่งหน้ำกอ่น 45 วนัจะ
ไมเ่ก็บคำ่มดัจ ำ 

 กรุณำแจง้ลว่งหน้ำอยำ่งน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ ทำงบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืมดัจ ำ 
 กรณียกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 21 วนัท ำกำร ทำงบรษิทั ฯ มคีวำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัรำ
คำ่บรกิำรท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิกอ่นกำรเดนิทำง 14 วนัท ำกำร ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิท ัง้หมด 
 กรณีออกต ั๋วเครือ่งบนิแลว้มกีำรยกเลกิกำรเดนิทำงไมส่ำมำรถคนืเงนิคำ่ต ั๋วได ้  เพรำะเป็นเงือ่นไข
ต ั๋วกรุป๊ของสำยกำรบนิ 

  หำกทำ่นจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวีซำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลีย ไมท่นัก ำหนดกำรออกต ั๋ว กบัทำง
สำยกำรบนิ และ  ผลวีซำ่ของทำ่นไมผ่ำ่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัร์ และ มดัจ ำ
ท ัง้หมด 

 
หมำยเหต ุ

 กรณีพกั 3 ทำ่น/หอ้ง ทำงโรงแรมจะท ำกำรเสรมิเตียงใหเ้ทำ่นัน้ กำรเสรมิเตียงจะขึน้อยูก่บันโยบำย
ของโรงแรมนัน้ๆ (บำงโรงแรมใชเ้ตียงเดีย่วในกำรเสรมิเตียง บำงโรงแรมจะใชฟ้กูในกำรเสรมิ
เตียง) 

 หลงัจำกทำ่นช ำระคำ่ทวัร์ครบตำมจ ำนวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทำงบรษิทัจะน ำสง่ใบนดัหมำยและเตรยีม
ตวักำรเดนิทำงใหท้ำ่นอยำ่งน้อย 3 หรือ 5 วนั กอ่นออกเดนิทำง 

 อตัรำทวัร์น้ี เป็นอตัรำส ำหรบับตัรโดยสำรเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ต ั๋วกรุป๊) ทำ่นจะไมส่ำมำรถเลือ่น
ไฟล์ท วนัไป หรือ กลบัสว่นใดได ้จ ำเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตำมก ำหนดกำรเทำ่นัน้ หำกตอ้งกำร
เปลีย่นแปลงกรุณำตดิตอ่เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทำงบรษิทัไมม่นีโยบำยจดัคูน่อนใหก้บัลกูคำ้ทีไ่มรู่จ้กักนัมำกอ่น เชน่ กรณีทีท่ำ่นเดนิทำง 1 ทำ่น 
จ ำเป็นตอ้งช ำระคำ่หอ้งพกัเดีย่วตำมทีร่ะบ ุ

 หนงัสอืเดนิทำง หรือ พำสปอร์ต ตอ้งมอีำยุใชง้ำนไดค้งเหลือไมน้่อยกวำ่ 6 เดือน ณ วนักลบั  



                                                  
 

 กรณีทีท่ำ่นเป็นอสิลำม ไมท่ำนเน้ือสตัว์ หรือ แพอ้ำหำรบำงประเภท กรณุำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

 บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบคำ่เสยีหำยในเหตุกำรณ์ทีเ่กดิจำกยำนพำหนะ กำรยกเลกิเทีย่วบนิ กำรลำ่ชำ้
ของสำยกำรบนิ ภยัธรรมชำต ิกำรเมอืง จลำจล ประทว้ง ค ำส ัง่ของเจำ้หน้ำทีร่ฐั และอืน่ๆ ทีอ่ยู่
นอกเหนือกำรควบคมุของทำงบรษิทั  

 เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแลว้ ทำ่นงดใชบ้รกิำรใดบรกิำรหน่ึง หรือไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะ ถือ
วำ่ทำ่นสละสทิธิ ์ไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งคำ่บรกิำรคนืได้ ไมว่ำ่กรณีใดๆ ท ัง้สิน้ 

 มคัคเุทศก์ พนกังำน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อี ำนำจในกำรตดัสนิใจหรอืใหค้ ำสญัญำใดๆ ท ัง้สิน้
แทนบรษิทัฯ นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจของบรษิทัฯก ำกบัเทำ่นัน้กรณีตอ้งกำร
เปลีย่นแปลงพีเรยีดวนัเดนิทำง (เลือ่นวนัเดนิทำง) ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรหกัคำ่ใชจ้ำ่ยกำร
ด ำเนินกำรตำ่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส ำหรบักำรด ำเนินกำรจองคร ัง้แรก ตำมจ ำนวนคร ัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไม่
วำ่กรณีใดๆท ัง้สิน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในกำรไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยระหวำ่งกำรเดนิทำง 
และ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรียกเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยตำมจรงิ กรณีทำ่นลืมสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ ำเป็นตอ้ง
สง่มำยงัจุดหมำยปลำยทำงตำมทีท่ำ่นตอ้งกำร  

 ขอสงวนสทิธิก์ำรเก็บคำ่น ้ำมนัและภำษีสนำมบนิทกุแหง่เพิม่ หำกสำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้กอ่นวนั
เดนิทำง  

 หำกมสีถำนที ่รำ้นคำ้ทีไ่มส่ำมำรถเปิดใหบ้รกิำรไดภ้ำยหลงั โปรแกรมอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม โดยไมแ่จง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ โดยสว่นน้ีทำงบรษิทัจะค ำนึงถงึประโยชน์ของ
ลูกคำ้เป็นส ำคญั หำกกรณีทีจ่ ำเป็นจะตอ้งมคีำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ ทำงบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 

 

เอกสำรในกำรยืน่ขอวีซำ่เขำ้ประเทศออสเตรเลยี 
กรุณำเตรียมเอกสำรในกำรยืน่วีซำ่ใหค้รบ และสง่ใหก้บัทำงบรษิทัฯ เพือ่ท ำวีซำ่ลว่งหน้ำกอ่นเดนิทำง

อยำ่งน้อย 60 วนั  
*** (เน่ืองจำกกำรยืน่ขอวีซำ่ประเทศออสเตรเลยี ตอ้งใชเ้วลำในกำรยืน่วซีำ่ประมำณ 49 วนัท ำกำร) *** 

เงือ่นไขในกำรพจิำรณำวีซำ่ 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิีซำ่นัน้ขึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตูเทำ่นัน้  ทำงบรษิทัฯ เป็นแคต่วัแทนยืน่วี
ซำ่ไมส่ำมำรถแทรกแซงกำรพจิำรณำวีซำ่ของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่ี
เอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงค์ทีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศออสเตรเลยีตำมเอกสำรทีร่ะบุ

เทำ่นัน้ 
** กรุณำเตรียมเอกสำรใหค้รบตำมทีส่ถำนทตูก ำหนด ** 

 
ต ัง้แตว่นัที ่3 พฤษภำคม 2559 เป็นตน้ไป กระทรวงกจิกำรตรวจคนเขำ้เมืองและพทิกัษ์เขตแดนจะเริม่
กำรเก็บขอ้มลูดำ้นไบโอเมตทรกิซ์จำกผูส้มคัรทกุทำ่นทีส่มคัรขอวีซำ่เพือ่เดนิทำงไปประเทศออสเตรเลีย  
***ดงันั้นผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ำนจะต้องมำติดต่อที่ศูนย์ยื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกน
ลำยน้ิวมือ***  

  



                                                  
 

 



                                                  
 

 
  



                                                  
 

                                                                  หากสนใจจองกรุณาติดตอ่ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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