WOW…SYDNEY-MELBOURNE
Promotion!! ซิดนีย์-เมลเบิร์น 6 วั น 3 คืน
ชมเมืองซิดนีย์ และล่ องเรือชมอ่ าวทีง่ ดงามทีส่ ุด นั่ งกระเช้าพร้อมชมทั ศนียภาพ
ของเทือกเขาบลูเม้าท์เท่น ชมสวนสั ตว์พ้นื เมือง ขึ้นตึก Eureka Sky Desk 88
ชมขบวนพาเหรดนกเพนกวินบนเกาะฟิ ลลิป พร้อมลิ้มรสกุ้งมังกร

โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)

ขอน ำท่ำนเยือนประเทศออสเตรเลีย ดินแดนแห่งควำมฝั น ชมนครเมลเบิร์น โดยสำยกำรบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ และนำท่ำนท่องเทีย่ วชมสถำนทีข่ น้ ึ ชือ่ ของประเทศออสเตรเลีย
นครซิ ดนี ย์
เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซำท์เวลส์ ชมทัศนียภำพของสะพำนฮำร์เบอร์และซิดนีย์โอเปร่ำเฮ้ำส์ ด้วยกำร
ล่องเรือในอ่ำวซิดนีย์ ซึง่ ถือเป็ นอ่ำวทีง่ ดงำมทีส่ ุดของเมือง ให้ท่ำนชมเมืองชมชำยหำดทีช่ ำวออสซี ่
นิยมมำพักผ่อน ชมโคอำล่ำและจิงโจ้แสนน่ ำรัก และบรรยำกำศงดงำมของเทือกเขำบลูเม้ำท์เท่นและ
นังกระเช้
่
ำไฟฟ้ ำตัวใหม่ล่ำสุดของทีน่ ี ่
เมลเบิรน์
เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ขึน้ ตึก Eureka Sky Desk ชมอำคำรรัฐสภำและสวนสำธำรณะฟิตซรอย
สวนขนำดใหญ่ทขี ่ น้ ึ ชือ่ ของเมือง ชมนกเพนกวินเดินกลับรังในยำมพระอำทิตย์ตกดินทีเ่ กำะฟิลลิป
พร้อมให้ทำ่ นลื้มรสกุง้ มังกรสไตล์ออสเตรเลีย

กำหนดกำรเดิ นทำง

วันแรก
12.30 น.

15.40 น.
19.15 น.
20.40น.

19-24 ก.พ./19-24 มี.ค./ 29มี.ค.-03เม.ย.2562
11-16 เม.ย./ 30 เม.ย.-05 พ.ค. / 18-23 พ.ค.2562

ปรับราคาทัวร์
24 ธ.ค.61

กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์
พร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน
สิงคโปร์แ อร์ไลน์ เจ้าหน้ า ที่ค อยต้อนรับ และอานวยความสะดวกท่ า นด้า นเอกสารและกระเป๋ า
สัมภาระ
เหิรฟ้ าสูส่ นามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ977
เดินทางถึงสนามบินชางฮี เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางสูน่ ครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ221

วันที ส่ อง
07.40 น.

กลางวัน
บ่าย

วันที ส่ ำม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

สิ งคโปร์- ซิ ดนี ย-์ เที ย่ วชมเมือง-ล่องเรือชมอ่ำวซิ ดนี ย์
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย นาท่านผ่านพิธตี รวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร จากนัน้ นาท่านชม นครซิ ดนี ย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ ชมหาดบอนได Bondi
Beach หาดทรายที่หนุ่ ม สาวชาวออสซี่ชอบมาอาบแดด ท่ามกลางสายลมแสงแดดและเสียงคลื่น
กระทบฝั ง่ ชมบ้านของเศรษฐี บนเนินเขา Dudley Page กับทิวทัศน์ ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิคที่เดอะแก็ป The Gap นาชมม้าหิ นของมิ สซิ สแม็คควอรี่ ม้าหินตัว
โปรดของภรรยาของผู้ส าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิ ว เซ้ าท์เวลส์ ซึ่งจากมุม นี้ ท่ านสามารถเห็น
ทัศนียภาพของสะพานซิดนียฮ์ าร์เบอร์และโอเปร่าเฮ้าส์ได้ทงั ้ สองแห่งพร้อมกัน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูท่ ่าเรือเซอร์คลู ่าคีย์ ซึง่ เป็ นท่าจอดเรือขนาดใหญ่ของเมืองซิดนีย์ และมีเรือหลายลา
ล่องเรือสู่จุดท่องเทีย่ วต่าง ๆ หลายแห่ง นาท่าน ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิ ดนี ย์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่า
เป็ นอ่าวทีส่ วยงามแห่งหนึ่ง ผ่านชมความงามของโรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ Opera House ซึ่งมีหลังคา
เป็ น รูปเรือซ้อนเล่น ลมตามสถาปั ตยกรรมใหม่ ซึ่งออกแบบโดย ยอร์น อูซ อง สถาปนิกชาวเดน
มาร์ค ซึง่ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ชม
หมูเ่ รือชักใบเล่นลมกับความงดงามของสะพานฮาร์เบอร์ Harbour Bridge บนอ่าวซิดนีย์
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองหรือซิต้เี ซ็นเตอร์ของนครซิดนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อสินค้า จาก
ย่านช้อปปิ้ งเซ็นเตอร์ อาทิ เดวิดโจนส์ มายเออร์ ซิดนีย์เซ็นทรัล มากมายหลายแห่งและเลื อกซื้อ
สินค้าทีร่ ะลึกและแบรนด์เนมออสเตรเลียพร้อมครีมบารุงผิวชื่อดังของออสเตรเลีย อาทิ เดวิด โจนส์
ร็อกซี่ บิลลาบ็อง ควิกซิลเวอร์ ริบเคิรล์ และอืน่ ๆอีกมากมาย** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อ
สิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ซิ ดนี ย-์ สวนสัตว์พ้ ืนเมือง- อุทยานบลูเม้าท์เท่นส์- Scenic Railway & Cableway-ซิ ดนี ย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สวนสัตว์พ้นื เมืองที่ Featherdale Wild Life Park นาท่านชมสวนสัตว์เปิ ด
ขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสัตว์พ้นื เมืองออสเตรเลียที่หาดูได้ยาก อาทิ หมีโคล่า จิงโจ้ วอลลาบี้ นกอีมู
วอมแบท และอืน่ ๆ อีกมากมาย ท่านจะเพลิดเพลินกับถ่ายรูปกับบรรดาสัตว์ต่างๆหรือให้อาหารจิงโจ้
อย่างใกล้ชดิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบฟิ ชแอนด์ชปิ
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานบลูเม้าท์เท่ น ชมเขาสามอนงค์ Three Sister ทีเ่ ป็ นตานานความรักอัน
แสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจ้นิ และชมความงามของวนอุทยานแห่งชาติไกลสุดลูกตา นาท่านสู่
สถานีรถรางไฟฟ้ า Railway เพือ่ นัง่ รถรางไฟฟ้ า ซึง่ ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อน และมี
ความชันถึง 52 องศา วิง่ ผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชัน และให้ท่านได้ข้นึ กระเช้ าตัวใหม่ล่าสุด Scenic
Cableway

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ ี ่
เช้า

ซิ ดนี ย-์ เมลเบิ รน์ - โรงงำนช็อคโกแล็ต-เกำะฟิ ลลิ ป-ชมขบวนพำเหรดนกเพนกวิ น-เมลเบิรน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินซิดนีย์ อาคารในประเทศ
เดิ นทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยสายการบินในประเทศ
เดิ น ทางถึ งนครเมลเบิ ร์น ให้ท่ านรับ กระเป๋ าและสัม ภาระ ก่ อนน าท่ านเดิน ทางเข้า สู่ตัว เมือ ง
เมลเบิรน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ทางตอนใต้ของรัฐวิคทอเรีย ผ่านเมืองซานเรโม เมืองที่อดีตเคยเป็ นเมืองท่าการ
ประมงของรัฐ นาท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ต Pannys Amazing World of Chocolate ให้
ท่านได้ชมการผลิต, ม่านน้าตกช็อคโกแล็ตขนาดใหญ่, หมู่บา้ นจาลองช็อคโกแล็ต และช็อคโกแล็ตรูป
แบบต่าง ๆ มากมาย พร้อมให้ทา่ นชิมรสชาติแสนอร่อยและเลือกซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร พร้อมลิม้ รส กุ้งมังกรเสิ รฟ์ พร้อมกับไวน์ ขาว
จากนัน้ นาท่านสู่เกาะฟิ ลลิ ปเขตอนุ รกั ษ์นกเพนกวิน นาท่านสู่ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ ชม ขบวน
พาเหรดของนกเพนกวิ น ทีข่ ้นึ จากทะเลเดินเรียงรายอย่างน่ ารักกลับสู่รงั ซึ่งเพนกวินในแถบซีก
โลกใต้แห่งนี้ เรียกว่าแฟร์รเ่ี พนกวินหรือเพนกวินนางฟ้ า เป็ นเพนกวินทีม่ ขี นาดเล็กหรือพันธุเ์ ล็กทีส่ ุด
ซึง่ โตเต็มทีม่ ขี นาดตัวเพียงราว 30-33 เซนติเมตรเท่านัน้ ในยามเช้าจะพากันออกจากรังไปหากินใน
ทะเล เมื่อยามพระอาทิตย์ตกดินจะกลับ สู่รงั ปั จจุบ ันเพนกวินชนิ ดนี้เหลือน้ อยลงมาก ดังนัน้ ทาง
รัฐบาลจึงมีการจัดการเพื่ออนุ รกั ษ์สายพันธุ์นกเพนกวินเหล่านี้ พร้อมทัง้ ขยายพันธุ์ให้มากขึน้ และทา
การสารวจชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละการดูแลอย่างใกล้ชดิ อิสระให้ทา่ นชมความน่ารักของเหล่าเพนวกินนี้
ตามอัธยาศัยในบริเวณริมทะเลหาดซัมเมอร์แลนด์ (ห้ำมใช้แฟลชถ่ำยรูปหรือถ่ำยวิดโิ อ เนือ่ งจำกแสง
แฟลชจะทำลำยระบบประสำทและกำรมองเห็นของนกเพนกวิน)
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสูต่ วั เมืองเมลเบิรน์
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพ่ กั ระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

09.30 น.
11.05 น.
กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที ห่ ้ำ
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

เมลเบิรน์ -วิ หำรเซ้นต์แพททริ ค-สวนฟิ ตซรอย-กระท่อมกัปตันคุก๊ -อนุสรณ์ สถำนสงครำมโลก
ตึก Eureka Sky Deck 88-ช้อปปิ้ งฮำเบอร์ทำวน์ -สนำมบิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ น าท่านชม นครเมลเบิ ร์น เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ถือเป็ น เมืองใหญ่ อนั ดับ สองของ
ประเทศออสเตรเลีย และยังเป็ นเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงด้านความน่ าอยู่ทส่ี ุดในโลกอีกเมืองหนึ่ง จากนัน้ นา
ท่านชมสวนฟิ ตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซง่ึ การจัดสวนทีน่ ่ีหากมองจากมุมสูงจะเป็ นรูปลาย
ธงชาติองั กฤษ และชมดอกไม้นานาชนิดจากศูนย์อนุบาลพันธุไ์ ม้ นาท่านชมกระท่อมกัปตันคุก๊ นัก
สารวจชาวอังกฤษคนสาคัญของโลก ผูค้ น้ พบทวีปออสเตรเลีย เมื่อ ค.ศ. 1770 ทีท่ ่านเซอร์ รัสเซีย
กริมเวล ได้ซ้อื มาจากอังกฤษ โดยรือ้ อิฐออกมาทีละก้ อน แล้วถูกลาเลียงมาทางเรือ และมาประกอบ
ใหม่ท่นี ่ี นามาตัง้ ไว้ทส่ี วนฟิ ตซรอย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็ นของขวัญครบรอบหนึ่งปี ของรัฐวิ คตอเรีย
และเพือ่ เป็ นเกียรติแก่กปั ตันคุ๊กทีม่ าค้นพบประเทศออสเตรเลีย นาท่านผ่านชมตึกรัฐสภาทีส่ ร้างตาม
แบบสถาปั ตยกรรมยุโรป ชมและถ่ า ยรูป ภายนอกกับ มหาวิ ห ารเซ้ น ต์แ พททริ ค St.Patrick's
Cathedral วิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิคทีใ่ หญ่ทส
่ี ุดในรัฐวิคตอเรีย โดย James Goold
ผูเ้ ป็ นบิชอ็ ปท่านแรกแห่งเมืองเมลเบิรน์ มีดาริให้ William Wardell ผูเ้ ป็ นทัง้ นักบวชและสถาปนิกที่
สาคัญแห่งเมืองนี้เป็ นผูอ้ อกแบบและควบคุมการก่อสร้างทัง้ หมดอาศัยศิลปะโกธิคระหว่างศตวรรษที่
14 โดยมีพ้นื ฐานมาจากมหาวิหารยุคกลางในประเทศอังกฤษ นาท่านชม อนุสรณ์ สถานสงคราม
Shrine of Remembrance เป็ นอนุ ส รณ์ ส ถานสงครามที่ใ หญ่ ท่ีสุ ด ในประเทศออสเตรเลีย ตัง้ อยู่
บริเวณคิงโดเมนส์บนถนนเซนต์ควิ ด้า สถานทีแ่ ห่งนี้สร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงชายหญิงทีร่ บั ใช้ชาติและ
เสียสละในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 ขณะไปรบยังสนามรบกัลลิโปลีประเทศตุรกี ณ สมรภูมแิ ห่งนี้จงึ เกิด
เป็ นวัน”แอนแซ็ค”(25 เมษายน) โดยสร้างตามอย่างศิลปะคลาสสิคทีไ่ ด้แรงบันดาลใจจากสุสานแห่ง
ฮาลิคาแนสสัส และวิหารพาเธนอนในกรุงเอเธนส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่า นขึ้นตึ ก Eureka Sky Deck 88 ด้วยลิฟ ท์ท่เี ร็วที่สุด ในซีกโลกใต้สู่ชนั ้ 88 ของตัวอาคาร ให้
ท่านได้ชมทัศนียภาพโดยรอบของนครเมลเบิรน์ แบบ 360 องศา ทัง้ แม่น้ ายาร์ราทีไ่ หลคดเคีย้ ว การ
วางผังเมืองเมลเบิร์นทีเ่ ป็ นระเบียบ และมองเห็นริมฝั ง่ มหาสมุทรแปซิฟิกแบบชัดเจน หรือสามารถ
เลือกซื้อทัวร์นอกรายการเพื่อสัมผัสประสบการณ์ใหม่ The Edge Experience ทีท่ งั ้ ตื่นเต้นและเสียว
สุด ๆ กับกล่องกระจกทีน่ าท่านยืน่ ออกไปนอกตัวอาคารด้วยความสูงชัน้ 88 ในตอนแรกกระจกจะขุน่
และทึบและจะเริม่ ใสทาให้ทา่ นรูส้ กึ เหมือนลอยอยูบ่ นอากาศ เป็ นต้น
จากนัน้ นาท่านชมย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต Docklands หรือย่านฮาเบอร์ทาวน์ ทีข่ น้ึ ชื่อว่าเป็ น
แหล่งร้านค้า ร้านอาหารและแหล่งบัน เทิงชัน้ เยี่ยมของเมลเบิร์น มีทงั ้ ทัศนียภาพริม อ่าวที่งดงาม
พร้อมท่าเรือที่ม ีประวัติยาวนาน อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งอย่างจุใจในย่านฮาเบอร์ทาวน์ อาทิ ร็อกซี่
ควิกซิลเวอร์ บิลลาบ็อง ริบเคิรล์ หรือ เรดเอิร์ธ หรือครีมบารุงผิวเดวิดโจนส์เป็ นต้น หรือเลือกซื้อ
ของฝากราคาย่อมเยาจากซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็ นต้น

** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสิ นค้าให้ท่านอิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย **
จนได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติทลู ามารีน
วันที ห่ ก

เมลเบิรน์ -สิ งคโปร์-กรุงเทพฯ

01.05 น.
05.45 น.
07.15 น.
08.40 น.

ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ218
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ970
เดินทางถึงกรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ....

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การ
ซ่อมแซมถนน สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมี
เหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำเดิ นทำง

19-24 ก.พ./19-24 มี.ค./ 29มี.ค.-03เม.ย.2562
11-16 เม.ย./ 30 เม.ย.-05 พ.ค. / 18-23 พ.ค.2562

ปรับราคาทัวร์
24 ธ.ค.61

19-24 ก.พ./
29มี.ค.-03 เม.ย. /
30เม.ย.-05 พ.ค. /
18-23 พ.ค.2562

19-24 มี.ค.62

11-16 เม.ย.62

53,900

57,500

54,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

10,500

ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น

39,500

13,300
43,000

10,500
40,300

ซิ ดนี ย-์ เมลเบิ รน์ 6 วัน 3 คืน
(SQ)
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 5,300 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง**

หมายเหตุ
• การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 20 ท่ าน (ไม่มีราคาเด็ก)
หากผู้โดยสารมีจานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทาง
และเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้ องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือ
ในการจัด เตรี ย มเอกสารส าหรับ การยื่ น ขอวี ซ่า ให้ ค รบถ้ ว นและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่ อเป็ นผลดี แ ละความ
สะดวกรวดเร็ว ในการด าเนิ นการขอวี ซ่าและทุ ก ท่ านจะต้ องไปแสดงตัวต่ อเจ้ าหน้ าที่ ส ถานทู ตพร้ อม
ถ่ายภาพและสแกนนิ้ ว
• กรณี ท่ านที่ มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่ นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์ห รือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะ
ได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซิดนีย์ // เมลเบิร์น-กรุงเทพฯ ชัน้
ประหยัดและสายการบินภายในประเทศ เส้นทาง ซิดนีย-์ เมลเบิรน์
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 24 ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตาม
กฏและเงือ่ นไขของสายการบิน
• ภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อท่าน) และสายการบิน
ภายในประเทศ (ไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ

•
•
•
•
•
•

ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริ การ ชาระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 5,300 บาท
ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ที่ จะต้องชาระเพิ่ มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์),ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ ระเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะ
ขายเป็ นเน็ตเป็ นชัวโมง
่
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับ ค่าน้ ามัน , ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิด จารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั ิเหตุ สามารถติดต่อได้จากบริษัท
ประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ส่วนที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก
• หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครื่องบิน (เงือ่ นไข
ตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยืน่ วีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม
ในการยืน่ วีซ่าท่านละ 5,300 บาท
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
• หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่าท่านละ 5,300 บาท
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
ไม่คนื เงินมัดจา กรณี แจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ

o กรณี ท่มี ีการเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ ต่างๆ
เกิดขึ้น และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน เงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ ี
เหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสู ญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ล ะสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณี ท่ที ่านเดินทางเป็ น ครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันที่สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

