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

วนัแรก กรุงเทพฯ – สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

15.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ช ัน้ที ่4 เคำน์เตอร์ สำยกำร
บนิแควนตสั พบเจำ้หน้ำทีข่องบรษิทัฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรตรวจเช็คสมัภำระ
และเอกสำรกำรเดนิทำง พรอ้มรบัเอกสำรในกำรเดนิทำง 

18.10 น. ออกเดนิทำงสู ่เมืองซดินีย์โดยสำยกำรบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF024 

วนัทีส่อง สนำมบนิซดินีย์ (ประเทศออสเตรเลีย) - หำดบอนได – ชมเมือง – ลอ่งเรือชมอำ่วซดินีย์ 

06.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอร์ดสมิทธ์  นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลำท้องถิ่น
ออสเตรเลีย เร็วกวำ่ไทย 3 ชม.) หลงัผำ่นพธิีตรวจคนเขำ้เมือง รบักระเป๋ำเรียบรอ้ยแลว้ 

 ** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยหำ้มน ำเขำ้ พืชผกั อำหำรสด และแหง้ทุกชนิดเขำ้
เมือง)  
น ำทำ่นชม หำดบอนไดบชี (BONDI BEACH) เป็น
หำดทรำยสีทองทีห่นุ่มสำวชำวออสซี่นิยมมำพกัผ่อน
ทำ่มกลำง สำยลม แสงแดด เสียงคลืน่กระทบฝั่ง และ
กลิน่อำยอนัสดชืน่ของทะเล พรอ้มชมบำ้นของเศรษฐี
บนเนินเขำ DUDLEY PAGE กบัทิวทศัน์ของอ่ำว
ซิดนีย์ และท้องทะเลสีครำมของมหำสมุทรแปซิฟิค 
จำกนัน้น ำทำ่นชมยำ่นเดอะแก็ป THE GAP ทำ่นชม 
ม้ำหินมิสซิสแม็คควอรี่(MRS MACQUARIE'S 
CHAIR) อยู่ในโบทำนิกกำร์เด้นเป็นมำ้หนิตวัโปรด
ของภรรยำของผู้ส ำเร็จรำชกำรคนแรกของรฐันิว
เซำ้ท์เวลส์ ทีช่อบมำนั่งชมววิของอำ่วซดินีย์ และโอเป
ร่ำ เฮ้ำส์  ตรง น้ีถือ เ ป็นจุดชมวิวที่สวยมำกและ
นกัทอ่งเทีย่วนิยมมำถำ่ยรูปมำกทีส่ดุ  

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนหอคอยซดินีย์ทำวน์
เวอร์แบบบุฟเฟ่ต์ 
บำ่ย น ำท่ ำนล่ อ ง เ รื อ  ผ่ ำ นชมโร งอุ ป ร ำกรซิ ด นี ย์  

(SYDNEY OPERA HOUSE) ภำพควำมงำมของ
สิง่ก่อสรำ้งอนัยิ่งใหญ ่ทีม่ีหลงัคำเป็นรูปเรือซ้อนเล่น
ลม ทรงคลำ้ยๆ หอยเชลล์ เอกลกัษณ์โดดเดน่สวยงำม 
ตำมแบบสถำปัตยกรรมร่วมสมยั ต ั้งตระหง่ำนเป็น
สง่ำอยู่ที่ปลำยแหลมของผืนดินที่ยื่นออกไปในทะเล
เล็กน้อย โดยมีน ้ำทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้ำน มองดู
เหมือนเรืออำ่วสีฟ้ำครำม นั่นคือซดินีย์โอเปรำ่เฮำส์ หรือโรงอุปรำกรซดินีย์ เปรียบเสมือน
สญัลกัษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และไดร้บัลงทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จำกนัน้ผำ่น ชม
สะพำนซิดนีย์ฮำเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสญัลกัษณ์หน่ึงของมหำ
นครซดินีย์ ต ัง้อยูก่ลำงเมอืงซดินีย์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นสะพำนระนำบเดีย่ว ทีใ่หญท่ีสุ่ด
ในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนีย์ได้อย่ำงสวยงำมทีสุ่ด จำกนั้น อิสระช้อปป้ิง เดวิด
โจนส์ ซิดนีย์ (SYDNEY DAVID JONES) เดวดิโจนส์เป็นแบรนด์เครือ่งส ำอำงค์ช ัน้น ำ
ของประเทศ ที่มีเอกลกัษณ์เฉพำะตวั โดย MR. DAVID JONES เป็นผู้ก่อต ั้งขึ้นในปี 
ค.ศ.1838 ในประเทศออสเตรเลีย ส ำหรบัเมอืงซดินีย์ รำ้น เดวดิโจนส์ อยูท่ี ่ELIZABETH 
STREET, MARKET STREET, BONDI JUNCTION ไดร้บักำรยอมรบัมำกทีส่ดุแบ
รนด์หน่ึงของแดนจงิโจ ้ซึง่เป็นแบรนด์ทีค่นไทยรูจ้กักนัดี มีสนิคำ้ ขำยทุกชนิด เช่น เสื้อผำ้
เด็กและผูใ้หญ ่รองเทำ้ กระเป๋ำ ครีมบ ำรุงผวิ  



                                                  
 

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

วนัทีส่ำม โคอำลำ่ ปำร์ค - อุทยำนแหง่ชำตบิลูเมำ้ท์เทน่ส์ - เขำสำมอนงค์ - รถรำงไฟฟ้ำ - ซดินีย์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  
 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สวนสตัว์ KOALA PARK เทีย่วชมสวนสตัว์พื้นเมอืง เพลดิเพลนิ

ไปกบักำรชมชีวิตธรรมชำติและควำมน่ำรกัของเหลำ่สตัว์พื้นเมืองนำนำชนิดอยำ่งใกลช้ิด 
อำท ิโคอำล่ำ จิงโจ้ วอมแบท ฯลฯ ใหท้ำ่นถ่ำยรูปเป็นทีร่ะลกึ ตำม อธัยำศยั พรอ้มชมกำร
สำธติกำรตดัขนแกะ  

 
 
 
 
 

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
บำ่ย น ำทำ่นเดินทำงสู่ วนอุทยำนแหง่ชำติบลูเมำ้ท์เทน่ส์ เจ้ำของฉำยำ“แกรนด์แคนยอน” แหง่

ออสเตรเลีย หุบเขำสีน ้ำเงนิทีเ่กดิทศันียภำพอนังดงำมหุบเขำแหง่น้ีมีภูมทิศัน์คลำ้ยคลงึกบั
แกรนด์แคนยอนทีอ่เมรกิำ 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 หลงัจำกนัน้เดนิทำงกลบัสูต่วัเมอืงซดินีย์  

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

วนัทีส่ี ่ ซดินีย์ – พอร์ต สตีเฟ่น – 4 WD – ตะลุยเนินทรำย - ลอ่งเรือชมปลำโลมำ –  ซดินีย์ 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม   
น ำท่ำนเดินทำงสู่ พอร์ต สตี เฟ่น (PORT STEPHEN) 
ต ั้งอยู่บนเน้ือที่ 2,500 เฮคเตอร์ สมัผสัประสบกำรณ์อนั
ตื่นเต้นกบักำรนั่งรถ 4 WD ผจญภยัตะลุยเนินทรำย โดย
คนขบัรถทีม่ำกด้วยประสบกำรณ์ สนุกสนำนกบักบักำรเล่น
กระดำน เลื่อนบนเนินทรำย (SANDUNE BOARD) ให้
ท่ำนเดินเล่น และถ่ำยรูปเป็นที่ระลึกบนชำยหำด PORT 
STEPHENS WHITE BEACH ใหท้ำ่นสนุกสนำนกบักำร
หำหอย PIPPIS ซึง่เป็นหอยทีม่ใีนออสเตรเลียเทำ่นัน้ แลว้ 

เทีย่ง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ  
บำ่ย  น ำทำ่นเดนิทำงสูท่ำ่เรือเพือ่ลงเรือ MOONSHADOW 

CRUISE น ำทำ่นลอ่งเรือชมชีวติของเหลำ่ปลำโลมำแสน
น่ำรกัในธรรมชำตอิยำ่งใกลช้ดิ พรอ้มสนุกสนำนกบักำรเลน่
น ้ำ บรเิวณใกล้ๆ  เรือ ใชเ้วลำในกำรลอ่งเรือ ประมำณ 2 
ช ั่วโมง จำกนัน้เรือกลบัสูฝ่ั่ งอำ่วเนลสนั เพือ่น ำทำ่นเดนิทำง
กลบัสูน่ครซดินีย์ 

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

วนัทีห่ำ้ อสิระทอ่งเทีย่วตำมอธัยำศยั 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ ภำยในโรงแรม  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHg-P_yjskCFUZwjgoduhMJdw&url=http://www.grayline.com/tours/sydney/port-stephens-and-dolphin-experience-5922_60/&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNHs-GplTx9A7-Ct5hI_87psq7ETRA&ust=1447555600969549
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNHg-P_yjskCFUZwjgoduhMJdw&url=http://www.grayline.com/tours/sydney/port-stephens-and-dolphin-experience-5922_60/&bvm=bv.107467506,d.c2E&psig=AFQjCNHs-GplTx9A7-Ct5hI_87psq7ETRA&ust=1447555600969549


                                                  
 

 อสิระเต็มวนั ใหท้ำ่นอสิระชอ้ปป้ิง หรือเดนิทำงสูส่ถำนทีท่อ่งเทีย่วอืน่ ๆ โดยมไีกด์คอยให้
ค ำแนะน ำในกำรเดนิทำง อำท ิ
 ** สถำนทีแ่นะน ำ **   ทำ่นสำมำรเดนิ เทีย่วชม ในเมอืงได ้

พพิธิภณัฑ์สตัว์น ้ำซดินีย์ อะควำเรีย่ม (SYDNEY AQUARIUM)  
อำณำนิคมแมวน ้ำแห่งใหม่ของซิดนีย์ ท่ำนยงัจะได้ชมสตัว์น ้ำของออสเตรเลียมำกกว่ำ  
650  สำยพนัธุ์  และ 11,000 ชนิด ได้ที่ซิดนีย์อะควอเรี่ยมแห่งน้ี  ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยว
อนัดบั 1 ในออสเตรเลียอกีดว้ย 

 ตลำดแพดดี้ มำร์เก็ตหรือไชน่ำทำวน์  
เป็นตลำดทีใ่หญท่ีสุ่ดในออสเตรเลีย เป็นแหลง่ขำยสนิคำ้รำคำถูกท ัง้รองเทำ้ ชุดวำ่ยน ้ำ และ
ชุดช ัน้ใน และยงัเป็นตลำดทีเ่หมำะแกก่ำรมำเลือกซ้ือของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ ำฤดูกำล 
อำคำรควีน วคิตอเรียที่ (QUEEN VICTORIA BUILDING)  
สถำนทีแ่หง่น้ีไดร้บักำรปรบัปรุงตกแตง่ใหมอ่ยำ่งสวยงำม เป็นทีรู่จ้กักนัท ั่วไปในทอ้งถิน่วำ่
ตกึ QVB ต ัง้อยูบ่นถนน  จอร์จระหวำ่งถนนมำร์เก็ตกบัถนนพำร์ค เป็นอำคำรช้อปป้ิงสูงสี่
ช ัน้ มสีนิคำ้ประเภทแฟชั่น อญัมณี ของใชใ้นบำ้นหรือแมแ้ตด่อกไมส้ดและขนมจ ำพวกเคก้
และเบเกอรี ่ถดัจำก QVB บนถนนพทิท์คือ GALLERIES VICTORIA เป็นช้อปป้ิงมอล์
ทีม่ขีองใหเ้ลือกซ้ือหลำกหลำย 
ดำร์ลงิฮำร์เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยูด่ำ้นตะวนัตกของอำ่วซดินีย์ ยำ่นน้ีเป็น
ยำ่นบนัเทงิและแหลง่ทอ่งเทีย่วทีส่ ำคญั 
โรงอุปรำกรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็นเอกลกัษณ์ของซิดนีย์ หำกมำ
ซิดนีย์แล้วไม่ได้มำเยือนก็ถือว่ำมำไม่ถึง ผู้ออกแบบเป็นชำวเดนมำร์กชื่อ JOERN 
UTZON ชนะกำรออกแบบแต่ทิ้งงำนไปกลุ่มสถำปนิกออสเตรเลียจึงรวมตวักนัสรำ้งจน
เสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมวิวที่สวยงำมสำมำรถเข้ำชมภำยในอำคำรได้เป็นรอบๆ 
ร ะ ห ว่ ำ ง  9.00 - 16.00 น .  ร ำ ย ล ะ เ อี ย ด ส ำ ม ำ ร ถ เ ข้ ำ ไ ป ดู ไ ด้ ที  
WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  
พิพิธภณัฑ์ศิลปะนิวเวเซ้ำท์เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) 
เป็นทีจ่ดัแสดงศลิปะเอเซีย และอะบอรจินิ ทีส่ ำคญัคอืเขำ้ชมฟรี 
 ซิตี้เซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็นยำ่นใจกำรเมืองซดินีย์ ซึง่เป็นยำ่นธุรกจิ กำรคำ้ 
หำ้งสรรพสนิคำ้ และรำ้นสนิคำ้แบรนด์เนมชือ่ดงั  
ย่ำนคงิส์ครอส ( KINGS CROSS ) เป็นยำ่นธุรกจิแสงสี มีรำ้น ADULT SHOP ดว้ย 
มีโรงแรมมำกมำยย่ำนน้ี รวมถึงแหล่งกำรบนัเทิงรำตรี นอกจำกนั้นยงัมีภตัคำรและ
รำ้นอำหำรรวมท ัง้แหล่งสนิคำ้ช ัน้น ำ คนเยอะมำกครบัทีถ่นนคงิส์ครอสถ้ำผมอยู่ทุกวนัคง
เบือ่ ถนนหลกัคอื DARLINGHURST 

 อำหำรเทีย่งและอำหำรค ำ่อสิระอำหำร ตำมอธัยำศยัเพือ่สะดวกแกก่ำรทอ่งเทีย่ว 
 พกั 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 
 

  

 
*** สำยกำรบนิ และโปรแกรมทีร่ะบไุว ้อำจมีกำรเปลีย่นแปลงตำมควำม

เหมำะสม *** 
 

http://www.sydneyoperahouse.com/


                                                  
 

เดนิทำง 11-16 เมษำยน 2566 / 12-17 เมษำยน 2566  (ยืน่เอกสำรวีซ่ำภำยใน 10 
กุมภำพนัธ์ 2566) 

อตัรำคำ่บรกิำร 
อตัรำคำ่บรกิำร รำคำรวมต ั๋วเครือ่งบนิ 

ผูใ้หญ ่ 85,900.- 
เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 77,900.- 

เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( มีเตียง ) 74,900.- 
เด็กพกักบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น ( ไมม่ีเตียง ) 64,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 11,000.- 
ในกรณีที ่JOIN LAND (ไมใ่ชต้ ั๋วเครือ่งบนิ) ลดทำ่นละ 32,000.- 

กรณีมีวีซำ่แลว้ ลดทำ่นละ 4,500.- 
**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 ำเป็นจะตอ้งมีคำ่ใชจ้ำ่ยเพิม่ 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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