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NT516
ทวัรอ์อสเตรเลยี ซดินยี ์อทุยานบลเูมา้ทเ์ทน่ส ์แทสมาเนยี 9 วัน 7 คนื (TG)
ทัวรอ์อสเตรเลยี , 9 วัน 7 คนื ,

Blackheath Motor Inn  , Vibe Hotel  , Ibis Style Hotel  , Mercure Launceston

ทวัรอ์อสเตรเลยี ซดินยี ์อุทยานบลเูมา้ทเ์ทน่ส ์แทสมาเนยี ... 
วนอุทยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์| เขาสามอนงค ์| SCENIC WORLD | ถ้าํเจโนลนั | Bondi Beach | The Rocks |

สะพานฮารเ์บอร ์| โอเปรา่เฮา้ส ์| Sydney CBD | สวนสตัวเ์ลอืยคลาน Australian Reptile Park | Moonshadow | Port
Stephens | เมอืงโฮบารต์ | เมอืง Richmond | ภูเขาเวลลงิตนั | Royal Tasmanian Botanical Garden | Port Arthur | Isle

of the Dead | ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธท์สัมาเนยีเดวลิ | Tahune Adventures | ภูเขาเครเดลิ | เมอืงลอนเซสตนั

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - ซดินยี ์ออสเตรเลยี

15.30 น.
สมาชกิทกุทา่นพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิชนั 4 เคานเ์ตอร ์D ประต ู3 สายการบนิ THAI AIRWAYS เจา้หนา้ที
คอยจัดเตรียมเอกสารการเดนิทางสําหรับทกุทา่น

19.20 น.
ออกเดนิทางสู ่มหานครซดินยี ์โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG475 บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ



9.00 ชวัโมง)

วนัท ี2
มหานครซดินยี ์- วนอทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- เขาสามอนงค ์- ถ้าํเจโนลนั (Jenolan Caves)

07.20 น.
ถงึทา่อากาศ Sydney Kingsford Smith ทําพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร

เชา้
นําทา่นเดนิทางไป วนอทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ ระหวา่งทางทา่นจะไดสํ้ารวจความสวยงามของหมู่บา้น Leura

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันอาหารจนีณ ภัตคาร Cantonese Palace Katoomba

บา่ย
วนอทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ ชนืชมทวิทัศนอั์นสวยงามบนผนืแผน่ดนิและหบุเขาอันกวา้งใหญ่ซงึเป็นทอียู่ของนกนานาชนดิ สตัวต์า่ง ๆ
สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาตแิละเต็มไปดว้ยตน้ยูคาลปิตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าํเงนิตามหบุเขาอันกวา้งใหญ่
ผา่นเมอืงเล็กๆกลางหบุเขาชอืวา่ KATOOMBA 

จากนันชม เขาสามอนงค ์(THREE SISTERS ROCK)
เป็นแทน่หนิใหญ่สามกอ้นรูปทรงแปลกตาทเีกดิจากฝนและลมพัดจนเกดิเป็นตํานานความรักอันแสนเศรา้ของยักษ์สาวอะบอรจินิสามตนทถีูกสาปใหเ้ป็นหนิสามกอ้นทําใหห้บุเขาแหง่นีมคีวามงามยงิขนึ

จากนันนําทา่นเดนิทางสู ่SCENIC WORLD บรษัิททบีรกิารกระเชา้และรถรางลงหบุเขาทําใหท้า่นไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงาม ยงิขนึอกีมุม
ตรงนีทา่นจะไดใ้ชบ้รกิารของ Scenic World ทปีระกอบไปดว้ย Skyway, Cableway และ Railway อันสงูชนัถงึ 52 องศา เพอืชมความ
งดงามของทวิทัศนเ์บอืงลา่งจากมุมทแีตกตา่ง

เดนิทางไปยัง ถ้าํเจโนลนั (Jenolan Caves) ถ ้าํทมีคีวามสลับซบัซอ้นและเกา่แกท่สีดุในโลก โดยถ ้าํมอีายุกวา่ 400 ลา้นปี
ประกอบไปดว้ยนอ้ยใหญ่ถ ้าํทังหมดถงึ 328 ถ ้าํ แตเ่ปิดใหเ้ทยีวชมไดเ้พยีง 10 ถ ้าํเทา่นันและยังม ีBlue Lake ทะเลสาบน ้าํใสสฟ้ีา
ซงึในทะเลสาบนีทา่นอาจจะมโีอกาสไดเ้ห็นตัวตุน่อกีดว้ย ซงึเป็นสตัวท์พีบเห็นไดย้ากมาก

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํอาหารอติาเลยีน ณ Piedmond Inn

ทพีกั
Blackheath Motor Inn หรือเทยีบเทา่

วนัท ี3
Bondi Beach - โอเปรา่เฮา้ส ์- สะพานฮารเ์บอร ์- ชอ้ปปิงหา้งดงั Queen Victoria Building (Q.V.B)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่นเทยีวชม เมอืงซดินยีโ์ดยเรมิท ีBondi Beach เป็นชายหาดทสีวยงาม เป็นสถานทพัีกผอ่นของชาวออสซ ีย่านหมู่บา้นเศรษฐ ีDudley
Page ย่านThe Gap 
ชม ยา่นThe Rocks จดุทเีกา่แกท่สีดุในประวัตศิาสตร ์การตังถนิฐานของคนออสเตรเลยี 

ชม อาคารเกา่แกต่น้ศตวรรษท ี19 

ชมววิทดีทีสีดุในการชม โอเปรา่ ทบีรเิวณ Mrs. Macquare’s Point 

ชม มา้หนิของมสิซสิแม็คควอร ีมา้นังหนิตัวโปรดของภรยิาของผูสํ้าเร็จราชการคนทหีา้ของรัฐนวิเซาทเ์วลส ์

จากนันใหท้า่นไดถ้่ายรูป สะพานฮารเ์บอร ์และ โอเปรา่เฮา้ส ์เป็นทรีะลกึตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันอาหารจนี ณ ภัตคาร The Eight



บา่ย
จากนันใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปปิงซอืของฝากพนืเมอืงท ีตลาดแพดดี

หลังจากนันนําทา่นไปยังย่าน Sydney CBD หรือชอ้ปปิงสนิคา้มากมายจากหา้งดัง Queen Victoria Building
(Q.V.B)ไดรั้บการปรับปรุงตกแตง่ใหม่อย่างสวยงาม เป็นทรีูจั้กกัน ทัวไปในทอ้งถนิวา่ตกึ QVBต ้งัอยู่ทบีนถนน George Street ระหวา่งถนน
Market กับ ถนน Park เป็นอาคารชอ้ปปิงสงูสชีนั มสีนิคา้ประเภทแฟชนั อันญมณีของใชใ้นบา้น หรือแมแ้ตด่อกไม ้
ทา่นสามารถเดนิทางใตด้นิสูย่่าน Centre Point เพอืซอืสนิคา้แบนดเ์นม ยีหอ้ดัง มากมาย

ค่าํ
รับประทานอาหารเย็นแบบบฟุเฟ่ต ์ณ Sydney Eye Tower (ชมววิเมอืงจากมุมสงูแบบ 360°)

ทพีกั
Vibe Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี4
สวนสตัวเ์ลอืยคลาน Australian Reptile Park - Nelson Bay - Port Stephens

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวเ์ลอืยคลาน Australian Reptile
Parkเทยีวชมสวนสตัวพ์นืเมอืงของออสเตรเลยีเพลดิเพลนิไปกับการชมชวีติธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์นืเมอืง
นานาชนดิอย่างใกลช้ดิ อาท ิโคอาลา่ จงิโจ ้วอมแบท แทสมาเนียนเดวลิ ฯลฯ และทขีาดไม่ไดค้อืจระเขข้องออสเตรเลยีซงึมคีวามยาว 5 เมตร
พรอ้มใหท้า่นถ่ายรูปเป็นทรีะลกึ ตาม อัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บุฟเฟ่ตบ์นเรอื

บา่ย
นําทา่นขนึ เรอื Moonshadow เพอืลอ่งเรือชมฝงูปลาโลมาทมีาวา่ยน ้าํ อย่างใกลช้ดิตามธรรมชาต ิจํานวนหลายตัวดว้ยกันท ีNelson Bay 

จากนันนําทา่นนังรถ 4 WD สูเ่นนิทรายท ีPort Stephens สมัผัสความตนืเตน้ของการเลน่แซนดบ์อรด์ ทใีชไ้ถลลงจากเนนิทราย Stockton Bight
ทมีคีวามสงูถงึ 40 เมตร

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารไทย Siam House

ทพีกั
Vibe Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี5
เมอืงโฮบารต์ - เมอืง Richmond - ภเูขาเวลลงิตนั - Royal Tasmanian Botanical Garden

06.00 น.
ถงึทา่อากาศยาน Sydney Kingsford Smith (Domestic)

07.30 น.
ออกเดนิทางสู ่เมอืงโฮบารต์ เมอืงหลวงแหง่รัฐแทสมาเนียดนิแดนทเีป็นเกาะรูปหัวใจ อยู่ทางตอนใตข้องประเทศออสเตรเลยี โดย สายการบนิ
Virgin Australia เทยีวบนิท ีVA1528 บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 1.55 ชวัโมง) 

นําทา่นสู ่เมอืง Richmond นําทา่นชม สะพาน Richmond ซงึเป็นสะพานทเีกา่แกท่สีดุในออสเตรเลยีสรา้งขนึในปี ค.ศ.
1823ถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ Mures lower Deck (ทา่นจะไดล้มิรสหอยนางรมสด  ๆและปลาแซลมอนแหง่ทะเลแทสมันทขีนึชอืของแทสมาเนีย
รวมถงึอาหารทะเลนานาชนดิๆอกีมากมาย)

บา่ย



จากนัน นําทา่นสู ่ภเูขาเวลลงิตนั ภเูขาหนิขนาดใหญ่ทมัีกจะมหีมิะปกคลมุยอดเขานีเปรียบดังสนามเด็กเลน่ของคนรักธรรมชาติ
และยังเป็นฉากหลังอันสวยงามของเมอืงโฮบารต์อกีดว้ย อากาศบนยอดเขาเวลลงิตันบนทคีวามสงู 1,271 เมตรจะหนาวเย็นและมลีมพัดแรง
จากบนยอดเขานีทา่นจะไดเ้ห็นทัศนียภาพของเมอืงโฮบารต์ทังหมด สวยงามมาก  ๆ

นําทา่นชม Royal Tasmanian Botanical Garden ในสวนแหง่นีทา่นจะไดช้มดอกทวิลปิ อกีทังยังมโีซนทจัีดเป็นสวนสไตลญ์ปีุ่ นอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารเวยีดนาม Sapa Rose

ทพีกั
Ibis Style Hotel ระดับ 4 ดาวหรือเทยีบเทา่

วนัท ี6
พอรต์อารเ์ธอร ์- สสุาน Isle of the Dead - ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธท์สัมาเนยีเดวลิ

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

ออกเดนิทางไปยัง Port Arthur พอรต์อารเ์ธอร ์ซงึไดข้นึทะเบยีนยูเนสโกแหง่นีเป็นหนงึในแดนคมุขังททีารุณทสีดุของจักรวรรดอัิงกฤษ
ทนีีตังอยู่บน Mason Cove ซงึมสีภาพภมูทัิศนท์างธรรมชาตอัินงดงามน่าทงึ
ตรงขา้มกับประวัตขิองเหลา่ผูต้อ้งโทษทถีูกสง่มาทนีีเพอืใหใ้ชแ้รงงานหนัก

ชม ซากอาคารเกา่แกต่ระการตา ไดต้ามจังหวะฝีเทา้ของทา่นเอง เรือนจําในพอรต์อารเ์ธอรเ์ดมิเป็นโรงเลอืยไมซ้งุเล็ก  ๆในปี 1830
กอ่นจะเตบิโตขนึจนเป็นอาณานคิมทสํีาคัญทสีดุแหง่หนงึในซกีโลกใต ้รวมถงึการลอ่งเรือไปยังสสุาน Isle of the Dead
ซงึเป็นทกีลบฝังนักโทษกวา่ 1,000 ราย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร

บา่ย
นําทา่นเทยีวชม ศนูยอ์นุรกัษพ์นัธท์สัมาเนยีเดวลิ ซงึเป็นสตัวแ์หง่สญัลักษณ์ของเกาะทัสมาเนียแหง่นี (TASMANIAN DEVIL UNZOO)
ชมการใหอ้าหารแกตั่วทัสมาเนียนเดวลิ ซงึฟันของมันแหลมคมมากสามารถกัดกระดกูแข็งๆใหฉี้กขาดได ้
ใหท้า่นไดป้้อนอาหารจงิโจด้ว้ยมอืของทา่นเอง ทา่นสามารถถ่ายภาพกับสตัวท์อ้งถนิ ซงึไม่สามารถหาชมไดจ้ากดนิแดนประเทศอนื
ยังถอืวา่สตัวเ์หลา่นีเป็นเจา้ของประเทศอกีดว้ย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ รา้นอาหารไทย Suwan Thai Restaurant

ทพีกั
Ibis Style Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี7
เพลดิเพลนิกบักจิกรรมแอดเวนเจอร ์ท ีTahune Adventure (เต็มวนั)

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

ออกเดนิทางสู ่Tahune Adventures ทนีีทา่นจะไดเ้พลดิเพลนิกับกจิกรรมแอดเวนเจอรม์ากมาย อาท ิเชน่พายเรือคายัค, เดนิบน Airwalk,
เดนิบนสะพานแขวน และ เลน่เครืองร่อน **ใชเ้วลาทงัวนั**

เทยีง
รับทานอาหารเทยีงตามอัธยาศัย

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตคาร

ทพีกั
Ibis Style Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่



วนัท ี8
ภเูขาเครเดลิ - เมอืงลอนเซสตนั

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

ออกเดนิทางสู ่ภเูขา เครเดลิ, ภเูขาเครเดลิเป็นจดุสงัเกตอันน่าทงึของอุทยานแหง่ชาตภิเูขาเครเดลิ-ทะเลสาบเซนตแ์คลร์
และสญัลักษณ์แหง่ผนืป่าของแทสมาเนีย ยอดเขาแหง่นีเป็นทรีูจั้กในระดับนานาชาตสํิาหรับความอลังการของธรรมชาติ
เป็นภาพอันตระการตาทมีองเห็นบนทางเดนิตามทุง่หญา้รอบ  ๆเชงิเขาทปีกคลมุดว้ยป่าฝน ผาทสีงูชนัของยอดเขาและทะเลสาบในหบุเขา
รวมทังบา้นพักแรมกลางป่าทสีบาย ควา้กลอ้งถ่ายรูปและรองเทา้เดนิเขา
แลว้ออกไปสํารวจภมูปิระเทศทสีลักเสลาดว้ยธารน ้าํแข็งทปีระกอบกันเป็นพนืทมีรดกโลกป่าทาสมาเนีย

เทยีง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตคาร

บา่ย
ออกเดนิทางสู ่เมอืงลอนเซสตนั (Launceston) ทวิทัศนบ์นถนนแหง่ประวัตศิาสตรอั์นสงา่งามของ
ลอนเซสตันคอืทตัีงของเมอืงแหง่ความประณีตยุคใหม่และอาหารอร่อย  ๆตังอยู่ททีางเขา้ของพนืท ีผลติไวน ์"หบุเขาทามาร"์
ลอนเซสตันเป็นศนูยก์ลางตามธรรมชาตขิองแหลง่ทานอาหารชนัเยียม โดยมสีถานททีานอาหารทดีทีสีดุของรัฐนี
รวมทังผลผลติทางการเกษตรตามธรรมชาตคิณุภาพดี

ค่าํ
รับประทานอาหารค่าํ อาหารจนี ณ ภตัคาร Me Wah

ทพีกั
Mercure Launceston ระดับ 4 ดาว หรือเทยีบเทา่

วนัท ี9
เมลเบริน์ - กรุงเทพฯ

07.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทพัีก

08.30 น.
นําคณะเดนิทางถงึ สนามบนิ Launceston

10.25 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิ Tullamarine เมลเบริน์เพอืเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ (เปลยีนเครือง) โดยสายการบนิ Qantas เทยีวบนิท ีQF2282
บรกิารอาหารวา่งและเครืองดมืบนเครือง(ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 1.00ชวัโมง)

11.25 น.
ถงึสนามบนิ Tullamarine เมลเบริน์

12.00 น.
นําคณะเช็คอนิทเีคา้นเ์ตอร ์สายการบนิไทย และจากนันใหค้ณะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

15.15 น.
ออกเดนิทางสู ่สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดย สายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG466 (ใชร้ะยะเวลาบนิโดยประมาณ 9.30ชวัโมง)
บรกิารอาหารและเครืองดมืบนเครือง

21.45 น.
เดนิทางกลับถงึ สนามบนิสวุรรณภมูฯิ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์อสเตรเลยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:02 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์อสเตรเลยี

อัตรานรีวม

•  คา่ตวัโดยสารเครอืงบนิไป-กลบั ชันประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้

• กรณที่านมคีวามประสงคจ์ะตอ้งการปรบัเปลยีนระดบัชันทนัีงจากชันประหยัดเป็นชันธรุกจิ โดยใชค้ะแนนจากบัตรสะสมไมล ์จะตอ้งดาํเนนิกอ่นเดนิทาง 7
วันลว่งหนา้ และถา้โดยการชําระเงนิเพอือพัเกรดตอ้งกระทําทเีคานเ์ตอรส์นามบนิ ณ วันเดนิทาง เท่านัน

• คา่ทพีกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมทรีะบุไวใ้นรายการ หรอื ระดบัเทยีบเท่า

• ** ในกรณทีที่านจองหอ้งพกัแบบ TRIPLE [2 เตยีง+1 ทนีอนเสรมิ] แลว้ทางโรงแรมไมส่ามารถจัดหารหอ้งพกัแบบ TRIPLE ได ้
ทางบรษัิทอาจมกีารจัดหอ้งพกัใหต้ามความเหมาะสมตอ่ไป **

• คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทุกชนดิ ตามทรีะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้

• เจา้หนา้ทบีรษัิท ฯ คอยอาํนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดนิทาง

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิ การบนิไทย30 กโิล/ท่าน

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิภายในประเทศออสเตรเลยี สายการบนิเวอรจ์นิออสเตรเลยี 23กโิล/ท่าน

• คา่น ้าํหนักสมัภาระรวมในตวัเครอืงบนิภายในประเทศออสเตรเลยี สายการบนิแควนตสั 23กโิล/ท่าน

• คา่วซีา่ออสเตรเลยี

• คา่ทปิคนขบั **ตลอดการเดนิทาง**

• คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณเีกดิอบุัตเิหตวุงเงนิท่านละ 200,000 บาท
ตามเงอืนไขของกรมธรรม์

อัตรานไีมร่วม

•  คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ

• คา่ใชจ้่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืทรีะบุ อาทเิช่น คา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท์

• คา่ภาษีทุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเกบ็)

• คา่ภาษีน ้าํมนั ทสีายการบนิเรยีกเกบ็เพมิภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตวัเครอืงบนิ

• ทปิหวัหนา้ทัวรข์นึอยูก่บัความประทับใจการใหบ้รกิารของท่าน

• ภาษีมลูคา่เพมิ 7%

เงอืนไขการจองและสํารองทนัีง

•  กรณุาสาํรองทนัีง+ชําระเงนิมดัจําท่านละ 50% ของคา่ทัวรท์ังหมด พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง

• คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 30 วัน

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

เงอืนไขการเดนิทาง

•  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

• บรษัิทฯ ไมร่บัผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
ปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย,
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุัตเิหตตุา่งๆ



• หากท่านถอนตวักอ่นรายการท่องเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านสละสทิธแิละจะไมร่บัผดิชอบคนืคา่บรกิารทที่านไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ
ทังสนิ

• บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื
การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ

• รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้บัการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครงัหนงึ หลงัจากไดส้าํรองทนัีงบนเครอืง และโรงแรมทพีกัในตา่งประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย
แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม

• ราคานคีดิตามราคาตวัเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตวัเครอืงบนิปรบัสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรบัราคาตวัเครอืงบนิตามสถานการณด์งักลา่ว

• กรณเีกดิความผดิพลาดจากตวัแทน หรอื หนว่ยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดาํเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้าํหรบัคา่บรกิารนันๆ

• มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหค้าํสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจของบรษัิทฯ
กาํกบัเท่านัน

• หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบุในโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ
จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตท่ังนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิทระบุในรายการเดนิทาง

• บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคก์ารเดนิทางเพอืท่องเทยีวประเทศออสเตรเลยีเท่านัน

• เทยีวบนิ และรายการท่องเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

• เมอืท่านตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในเงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ
ทไีดร้ะบุไวท้ังหมดนแีลว้

• โรงแรมทพีกัในประเทศออสเตรเลยีมมีาตรฐานการกาํหนดดาวและประเภทของทพีกัแตกตา่งกบัประเทศไทย
โดยโรงแรมทพีกัทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดบัดาวของประเทศออสเตรเลยีตามทรีะบุในรายการท่องเทยีวเท่านัน
โรงแรมทปีระเทศออสเตรเลยีโดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอืDouble)
ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ท่านขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม
ซงึมคีวามแตกตา่งกนัอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั

• กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรพัยส์นิสว่นตวัของท่าน ทางบรษัิทจะไมร่บัผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ หรอือบุัตเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร
และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักท่องเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะสว่นตวั

• ในกรณทีลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษัิทฯกอ่นทุกครงัมเิช่นนันทางบรษัิทฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆทังสนิ

เงอืนไขการยกเลกิ

•  สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• สาํหรบัผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯ เป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด

• บรษัิทขอสงวนสทิธใินการเกบ็คา่ใชจ้่ายทังหมดกรณที่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้นเดนิทางไมค่รบตามจํานวนทบีรษัิทฯกาํหนดไว ้(10 ท่านขนึไป)
เนอืงจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกนั บรษัิทตอ้งนําไปชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของท่าน

• กรณเีจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษัิทฯ จะพจิารณาเลอืนการเดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไป
แตท่ังนที่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืได ้เช่น คา่ตวัเครอืงบนิ คา่หอ้ง คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทสีถานทูตฯ เรยีกเกบ็
และคา่ใชจ้่ายอนืๆทเีกดิขนึตามจรงิ ในกรณทีไีมส่ามารถเดนิทางได ้

• ยกเวน้กรุป๊ทอีอกเดนิทางช่วงเทศกาลวันหยดุ เช่น ปีใหม,่ สงกรานต ์เป็นตน้ บางสายการบนิมกีารการนัตมีดั

• จําทนัีงกบัสายการบนิและคา่มดัจําทพีกั รวมถงึเทยีวบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจํา หรอื คา่ทัวรท์ังหมด ไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณใีดๆ

• กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังกรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทรีะบุไวใ้นรายการเดนิทาง บรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

• **สาํคญั!! บรษัิท ทําธรุกจิเพอืการท่องเทยีวเท่านัน
ไมส่นับสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศออสเตรเลยีโดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทังไทยและออสเตรเลยี



ขนึอยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทเีท่านัน ลกูคา้ทุกท่านตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง
ทางหวัหนา้ทัวรแ์ละมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามช่วยเหลอืใดๆไดท้ังสนิ**

• เมอืท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธ ิ
ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ

เอกสารทใีชย้นืวซีา่ทอ่งเทยีวออสเตรเลยี ใชเ้วลาประมาณ 17-29 วันทําการ และ
ตอ้งโชวต์วัเนอืงจากตอ้งสแกนลายนวิมอื

ทางสถานทูตออสเตรเลยี เรมิการเกบ็ขอ้มลูดา้นไบโอเมตทรกิซ ์จากผูส้มคัรทุกท่าน ทสีมคัรขอวซีา่ เพอืเดนิทางไป ประเทศออสเตรเลยี
ดงันันผูย้นืขอวซีา่ทุกท่าน จะตอ้งมาตดิตอ่ ทศีนูยย์นืวซีา่ออสเตรเลยี ดว้ยตนเอง เพอืสแกนลายนวิมอื และตอ้งจองควิวซีา่กอ่นยนืเท่านัน 

เอกสารการยนืขอวซีา่
• หนังสอืเดนิทาง มอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืน (นับวันเดนิทาง) และถา่ยสาํเนาหนา้ทมีกีารเดนิทางเขา้-ออก หรอืมวีซีา่ตดิมาทังหมด
(สาํคญัมาก)***การยนืวซีา่ออสเตรเลยีไมจ่ําเป็นตอ้งนําพาสปอรต์เขา้สถานทูต สามารถใชเ้รคคอรด์การเดนิทาง (ถา้ม)ี หรอื สาํเนาหนา้พาสปอรต์ ยนืได ้
แตห่ากใหท้างบรษัิทฯ มา จะดกีวา่เนอืงจากทางบรษัิทฯ จะนําพาสปอรต์ไปรดูเลม่ท  ีVFS แลว้นํากลบัมาพกัไวท้บีรษัิทฯ ทางลกูคา้จะรบัคนือกีทสีนามบนิ ณ
วันเดนิทาง ***

• รปูถา่ยส ีจํานวน 2 รปู พนืหลงัสขีาว(ขนาด 1 นวิครงึ หรอื 2 นวิ)

• สาํเนาทะเบยีนบา้น, สาํเนาบัตรประจําตวัประชาชน

• สาํเนาใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้ม)ี , สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี

• หนังสอืรบัรองการทํางานและจดหมายลางานของบรษัิทททีํางานอยู ่(ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ังคู)่
หรอืสาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ

• เอกสารแสดงความผกูพนัธท์ไีทย เช่น บา้น ทดีนิ รถยนตร ์หุน้ สลาก เป็นตน้

• ขา้ราชการจะตอ้งมหีนังสอืรบัรองการทํางาน (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย ใชไ้ดท้ังคู)่

• ขา้ราชการเกษียณอาย ุขอสาํเนาบัตรขา้ราชเกษียณ

• หลกัฐานการเงนิ โดยใชส้มดุบัญชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย ์หรอื ฝากประจําตวัจรงิ (จะไดค้นืเพอืไดร้บัพจิารณาวซีา่แลว้) หรอื statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน
ออกจากธนาคารเท่านัน หมายเหต ุสถานทูตออสเตรเลยีไมร่บั Bank Guarantee ในการใชย้นืวซีา่

• หากเป็นนักเรยีนใหใ้ชจ้ดหมายรบัรองการเป็นนักเรยีนจากทางโรงเรยีน

• ขอสาํเนาสตูบิัตร เดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี

• เดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิา หรอื มารดา
• กรณพีอ่และแม ่ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ยทังคู ่จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอาํเภอเท่านัน จากบดิาและมารดาใหอ้นญุาตออกนอกประเทศ ** กรณเีดก็อายตุ่าํกวา่
15 ปี บดิาหรอืมารดา ตอ้งไปโชวต์วัทตีวัแทนยนืวซีา่ VFS พรอ้มกบับุตร

• กรณพีอ่หรอืแม ่ไมไ่ดเ้ดนิทางดว้ย จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากทางอาํเภอจากบดิาและมารดาอนญุาตออกนอกประเทศ หรอื กรอกฟอรม์ 1229
(ในกรณทีพีอ่แมม่หีนังสอืเดนิทางเท่านัน)

• บรษัิทขอสงวนสทิธไิมร่บัลกูคา้ทมีอีายเุกนิกวา่ 75 ปี ( ยกเวน้กรณทีผีูส้งูอาย ุ75 ปีขนึไปยนืยันทจีะเดนิทางจรงิ
บรษัิทฯจะดาํเนนิการใหแ้ละแนะนําใหย้นืวซีา่กอ่นวันเดนิทางมากกวา่ 45 วัน และตอ้งจ่ายคา่ทัวรท์ังหมดกอ่นเดนิทาง 15 วัน
ในกรณทีวีซีา่ไมผ่า่นหรอืออกไมท่ันตามกาํหนดวันเดนิทางมผีลทําใหเ้ดนิทางไมไ่ดบ้รษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบไมว่า่กรณไีด ๆ ทังสนิ และ
จะไมร่บัผดิชอบกรณเีพอืนรว่มเดนิทางทผีา่นแลว้จะยกเลกิเดนิทางเนอืงจากมบีางท่านในคณะไมผ่า่น
บรษัิทฯจะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมดรวมถงึญาตหิรอืผูต้ดิตามทผีลวซีา่ออกแลว้แตย่กเลกิเพราะกรณนี)ี

• กรณทียีนืยันจะใหย้นืวซีา่ เนอืงจากตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยนืวซีา่เป็นเวลานาน
และมคีา่ใชจ้่ายเพมิในการทําประกนัสขุภาพซงึลกูคา้จะตอ้งจ่ายเองพรอ้มกบัตอนยนืวซีา่ (ราคาขนึอยูก่บับรษัิทฯ ประกนันันๆ หรอื ลกูคา้สามารถทําเองได)้
หลงัจากยนืแลว้ รออกีประมาณ 7-10 วัน ทางสถานทูตจะสง่ใบฟอรม์ (Health Form) เพอืไปตรวจสขุภาพโรงพยาบาลตามทสีถานฑูตกาํหนด
หลงัจากนันรอผลวซีา่อกีท  ีนอกจากนวีซีา่ขนึอยูก่บัผลของสขุภาพของผูส้งูอายเุองและทางสถานทูตพจิารณาเป็นรายบุคคล สว่นวันรบัวซีา่ไมส่ามารถระบุได ้
กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทม์อืถอื เบอรโ์ทรศพัทบ์า้น และอเีมล ์(สาํคญัมาก) ทสีามารถตดิตอ่ได ้ลงในสาํเนาบัตรประชาชนและ สาํเนาทะเบยีนบา้น
เพอืกรอกฟอรม์ในการยนืวซีา่

• ระยะเวลาในการยนืวซีา่ประมาณ 17-29 วัน ทางตวัแทน VFS จะไมม่กีารเกบ็หนังสอืเดนิทางตวัจรงิเอาไวเ้นอืงจากปัจจุบันประเทศออสเตรเลยีไดใ้ชเ้ป็น E-
Visa



เงอืนไขสําคญัของการพจิารณาวซีา่

•  การพจิารณาอนมุตัวิซีา่นันขนึอยูก่บัดลุยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษัิทฯ เป็นแคต่วัแทนยนืวซีา่ไมส่ามารถแทรกแซงการพจิารณาของสถานทูตได ้
ซงึทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีวยังประเทศออสเตรเลยีตามเอกสารทรีะบุเท่านัน

กรณีถูกปฎเิสธวซีา่

•  หากท่านถกูปฏเิสธการออกวซีา่ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด หรอื หากตอ้งการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ใหมก่ต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหม่
พรอ้มเตรยีมเอกสารชุดใหมทุ่กครงั

• หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซีา่ลา่ชา้ไมท่ันกาํหนดวันเดนิทาง สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้
และทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• หากทางสถานทูตแจง้วา่เหตผุลในการปฏเิสธการออกวซีา่อนัเนอืงมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
หรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซีา่ของท่าน ขนึอยูก่บัทางบรษัิทฯ จะพจิารณา
และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทัวรท์ังหมด
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