
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

WOW!! เพิรธ์-ฟรแีมนเทิล 5 วนั2คืน 

เพิรธ์-ชมเมือง-ฟรแีมนเทิล-ชมแมน่ ้ำสวอน-สวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม 
ทมับลูกมัฟำรม์-ชมกำรตดัขนแกะ-ชิมไวน-์โรงงำนช็อคโกแล็ต-โรงงำนน ู

กำร-์ชอ้ปป้ิงจใุจท่ีวอเตอรท์ำวนเ์อำ๊ทเ์ลท 
 

ลอ่งเรอืชมแมวน ้ำและเยี่ยมชมนกเพนกว้ิน ณ Penguin Island 
โดยสำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

วทีีจี ขอน ำท่ำนเดินทำงสูก่รงุเพิรธ์ รฐัออสเตรเลยีตะวนัตก รฐัท่ีมีพ้ืนท่ีกวำ้งใหญ่ ครอบคลมุ

เนื้อท่ีรำวหนึ่งในสำมของประเทศ เท่ียวชมสวนสำธำรณะคิงสป์ำรค์ ชมเมืองแห่งประวติัศำสตรฟ์รีแมน

เทิล ชมแม่น ้ำสวอน แม่น ้ำสำยหลกัของเมืองเพิรธ์  ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวก์ำรตัดขนแกะ  ชิม

ไวนช์ัน้เลศิพรอ้มเลอืกซ้ือช็อคโกแลต็และนกูำรเ์ป็นของฝำก 
 

เพิรธ์ เมอืงหลวงของรฐัออสเตรเลยีตะวนัตก ดนิแดนแห่งความเจรญิศูนย์กลางของทวปีออสเตรเลยีฝัง่ตะวนัตก 
ชมววิในสวนสาธารณะคงิสป์ารค์ ล่องเรอืแม่น ้าสวอน ชมสวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม ชมโชวต์ดัขนแกะ ฯลฯ 

ฟรีแมนเทิล เมอืงฟรแีมนเทลิ หรอื ฟรโีอ ซึง่เป็นเมอืงท่าทีส่ าคญัสมยัอดตีจนกระทัง่ปัจจุบนั และยงัคงไวซ้ึง่ร่องรอยของ
อารยธรรมตะวนัตก สมยับุกเบกิประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิเดนิชมเมอืง รา้นคา้ รา้นอาหารตามรมิ
ทางทีส่รา้งขึ้นผสมกลมกลนืกบับรรยากาศของอดตี และชอ้ปป้ิงสนิคา้ราคาถูก ผกั ผลไมต้ามฤดกูาล 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง   03-07 ก.พ. / 29 มี.ค.-02 เม.ย. / 13-17 เม.ย.2562 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
15.30 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K สายการบนิ

สงิคโปรแ์อรไ์ลน์  เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกทา่นดา้นเอกสารและกระเป๋า
สมัภาระ 

18.30 น. เหนิฟ้าสูน่ครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี  โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ979 

22.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีเพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง  

 

วนัทีส่อง สิงคโปร-์เพิรธ์-ชมเมือง-ล่องเรือแม่น ้ ำสวอน-ฟรีแมนเทิล-ช้อปป้ิง 
00.10 น.  ออกเดินทางสู่กรงุเพิรธ์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี 

SQ225 

 

 

 

 

 

 

ปรับราคาทัวร์ 
24 ธ.ค.61 



 
 
 
 

 

05.25 น.  เดนิทางถงึ กรงุเพิรธ์ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร   
   จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง น าทา่น ชมเมืองเพิรธ์ เมอืงหลวงของรฐัออสเตรเลยีตะวนัตก 

รฐัทีม่พีืน้ทีก่วา้งใหญ่ครอบคลุมเนื้อทีร่าว 1 ใน 3 ของประเทศและตัง้อยูบ่นแมน่ ้าสวอน แมน่ ้าสาย
ส าคญัและเป็นแมน่ ้าสายหลกัของเมอืงเพริ์ธ  ผา่นชมอาคารรฐัสภา  ศาลาว่าการประจ าเมอืง  สวน
สาธารณะคิงสพ์ารค์ ซึง่อยูใ่นพืน้ทีส่งูกว่าตวัเมอืงท าใหเ้ป็นจุดชมววิเมอืงเพริธ์ทีด่ยี ิง่ ทีน่ี่มพีนัธุไ์ม้
นบัพนัชนดิ รวมทัง้มกีารจดัแปลงดอกไมป่้าใหช้มในแบบทีใ่กลเ้คยีงกบัธรรมชาตทิีส่ดุ และเดนิทางสู ่
ทะเลสาบมองเกอร ์ชืน่ชมกบัหงสด์ าเป็นสตัวท์อ้งถิน่และสตัวส์ญัลกัษณ์ของเมอืงเพริธ์ จากนัน้
ถ่ายภาพกบั หอระฆงัหรือเบลทาวเวอร ์ ชมทศันียภาพอนังดงามบรเิวณรมิอา่ว ผา่นแมน่ ้าสวอน
แมน่ ้าสายหลกัของเมอืงพรอ้มชมความงามของอาคารเกา่แกต่่างๆ กอ่นน าทา่นเดนิทางสูท่า่เรอื น า
ทา่นล่องเรือชมแม่น ้าสวอน ชมความงามรมิแมน่ ้าสวอนทีก่วา้งใหญ่ดัง่ทะเลสาบ ชมเมอืงปาก
แมน่ ้าสวอน เมอืงทีส่ าคญัสมยัอดตีจนกระทัง่ปัจจุบนัทา่นจะไดพ้บกบับา้นเรอืนทีส่รา้งขึน้ใน
สถาปัตยกรรมยคุเกา่แก ่ทัง้รา้นอาหารและภตัตาคารถกูตกแต่งใหเ้ขา้กบับรรยากาศทอ้งทะเล
จนกระทัง่ถงึเมอืง ฟรีแมนเทิล  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบฟิชแอนดช์ปิ 
บา่ย   น าทา่นชม Monument Hill ซึง่มคีวามสงูถงึ 14 ม. กอ่สรา้งโดยดอนนี่บรู๊คสโตน ดว้ยเงนิ

งบประมาณของประชาชนเมอืงฟรแีมนเทลิในปี 1928 เป็นศนุยก์ลางทีเ่ป็นเนินเขาไวส้ าหรบัเป็นที่
ระลกึของทหารหาญ 59,330 คนทีเ่สยีพลชีพีตนเองในสงครามโลก น าทา่นชมอาคารราวนดเ์ฮาส ์
สิง่กอ่สรา้งรปูทรงกระบอกทีส่รา้งอยูบ่นเนินเขาเตีย้ๆ รมิฝัง่ทะเล สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1831 ใชเ้ป็นที่
คมุขงัผูท้ีท่ าผดิกฎหมายจากนัน้ใหท้า่นชมทา่เรอืประมงประจ าเมอืงและใหท้า่นเลอืกซือ้สนิคา้ราคา
ถกูจ าหน่ายตัง้แต่ผกัและผลไม ้จนถงึของเกา่และของทีร่ะลกึมากมาย (ตลาดฟรแีมนเทลิเปิดศกุร-์
อาทติย)์ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นไปบนเมอืงแหง่ประวตัศิาสตรพ์รอ้มถ่ายภาพกบัอาคาร
บา้นเรอืนกบัสถาปัตยกรรมอนัเกา่แก ่อาทเิชน่ ดเิอสพรานาด, อา่วประมงเดอะฟิชเชอรแ์มนฮารเ์บอร์
นอรท์บรดิจ ์เป็นตน้ กอ่นน าทา่นเดนิทางกลบัสูก่รงุเพริธ์ 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
   จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

วนัทีส่ำม เพิรธ์-สวนสตัวเ์คเวอรแ์ชม-ทมับลูกมัฟำรม์-ชมฟำรม์โชวก์ำรต้ดขนแกะ-ชิมไวน์ไร่
ซำนดลัฟอรด์- โรงงำนชอ็คโกแลต็-Honey Farm 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   
   จากนัน้น าท่านชมหุบเขาสวอนวลัเล่ย์หรอืหุบเขาสวอนรมิฝัง่แม่น ้าสวอน ชมทศันียภาพอนังดงาม

ของเมอืงเพริธ์ น าท่านเขา้ชม สวนสตัวแ์คเวอรแ์ชมป์ไวดไ์ลฟ์ปารค์ Caversham Wildlife Park 

ชมสตัว์น่ารกันานาชนิดทีเ่ป็นสตัว์ทอ้งถิน่ของประเทศออสเตรเลยี อาท ิโคอาล่า  จงิโจ้  วอมแบท 
และอื่นๆ อกีมากมาย พรอ้มให้ท่านชมการแสดงการตดัขนแกะบรเิวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่ง
อาชพีนี้ถอืเป็นอาชพีหลกัของชาวออสซีท่ีท่ าฟารม์และขนแกะนี้ยงัเป็นสนิคา้ส่งออกทีส่ าคญัของชาว
ออสซีอ่กีดว้ย และชมการตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร แบบบบีคีวิ 
บา่ย   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ Honey Farm ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื้อผลติภณัฑจ์ากผึง้ ไดแ้กน่ ้าผึง้ทีไ่ดจ้ากการ

เลีย้งผึง้ตามธรรมชาตจิากดอกไมน้านาพรรณหรอืเลอืกซือ้ขีผ้ ึง้บรสิุทธิ ์นอกจากนี้ยงัมผีลติภณัฑอ์ืน่ๆ
อกีมากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เพือ่เป็นของฝาก  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานชอ็กโกแลต็ 

 
    ใหท้่านชมิชอ็กโกแลต็ชนิดต่าง ๆ พรอ้มชมกรรมวธิกีารผลติ และใหท้่านเลอืกซื้อเป็นของฝาก  น า

ท่านชม โรงงานนูก้าร ์ทมีชีื่อของเมอืงเพริ์ธ พรอ้มใหท้่านชมิรสชาตติ่างๆ พรอ้มเลอืกซื้อเป็นของ
ฝาก (รา้นปิดวนัจนัทร)์  น าทา่นเดนิทางสู ่ไร่ไวน์ซานดลัฟอรด์ ไรไ่วน์ใหญ่ทีม่ชี ือ่เสยีงแหง่หนึ่งของ
เมอืงเพริธ์ ใหท้า่นไดช้มิไวน์รสเยีย่มของออสเตรเลยีตะวนัตกพรอ้มทัง้เลอืกซือ้เป็นของฝาก 

ค า่   รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
    จากนัน้น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กัระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่ เพิรธ์-รอ็คก้ิงแฮม-ล่องเรือชมแมวน ้ ำ-Penguin Island-ช้อปป้ิงวอเตอรท์ำวน์เอ้ำท์เลท -  
สนำมบิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่รอ็คกิง้แฮม เพือ่น าทา่นล่องเรอืสูเ่กาะเพนกว้ิน (Penguin Island) เกาะ
เลก็ๆทีต่ัง้อยูใ่นเขตอุทยาน Shoalwater Islands Marine Park ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องสตัวน์ ้าใตท้อ้งทะเล
รวมทัง้ปลาโลมา ทา่นจะไดเ้หน็วถิชีวีติของสตัวน์านาชนดิ อาท ิ แมวน ้า, นกเพนลแิกน, นกเหยีย่ว
กนิปลา, หรอืนกเลก็ๆ ทีห่ากนิอยูใ่นบรเิวณนี้มากกว่า 50 ชนิด หรอืหากในวนัทีอ่ากาศดทีา่นอาจจะ
ไดพ้บกบัปลาโลมาว่ายน ้าอยูใ่กล้ๆ  จากนัน้น าทา่นเยีย่มชมนกเพนกวิน้ ทีศ่นูยอ์นุรกัษ์เพนกวิน้บน
เกาะแหง่นี้ซึง่ใหญ่ทีส่ดุของออสเตรเลยีตะวนัตก ใหท้า่นชมความน่ารกัของเพนกวิน้ตวัเลก็ตวัน้อย
ตามอธัยาศยั (เดอืนมถิุนายน-กลางเดอืนกนัยายน เป็นฤดผูสมพนัธุ ์ ดงันัน้ศนูยอ์นุรกัษ์เพนกวิ้นงด
เขา้ชมชัว่คราว)  
 
 

 



 
 
 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   น าทา่นชอ้ปป้ิงไดท้ีว่อเตอรท์าวน์แบรนดเ์อา๊ท์เลท็  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัของเพริธ์ 

ทีม่สีนิคา้หลากหลายาแบรนดใ์หท้า่นไดเ้ลอืกซือ้อยา่งจุใจ อาท ิ Adidas, Fossil, Nine West, 
Billabong, Quicksilver, Esprit, Oakley เป็นตน้ (วนัธรรมดาเปิด 09.00-17.30 น. / เสารแ์ละอาทติย ์
เปิด 09.00-17.00 น.)   

   (เพ่ือไม่เป็นการรบกวนเวลาในการช้อปป้ิง อิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั) 
   จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ   
 
วนัทีห้่ำ      เพิรธ์-สิงคโปร-์กรงุเทพฯ 
00.10น.  ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ216 
05.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
09.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ972 
11.05 น. เดนิทางถงึกรงุเทพ ฯ โดยสวสัดภิาพ.... 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

อตัราค่าเดินทาง 03-07 ก.พ. / 29 มี.ค.-02 เม.ย. / 13-17 เม.ย.2562 

 
 

เพิรธ์-ฟรีแมนเทิล-รอ็คก้ิงแฮม 
5 วนั 2 คืน (SQ) 

03-07 ก.พ. /29 มี.ค.- 02 เม.ย.62 13-17 เม.ย.62 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ทา่น  38,900 39,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 4,800 4,800 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน 23,900 24,500 
 
 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,300 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท  ช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง ** 
 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
หมายเหตุ 
• การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน (ไม่มีราคาเดก็) 

หากผู้โดยสารมีจ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทาง
และเปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15-20 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อม
ถ่ายภาพและสแกนน้ิว 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 
 
 
 
 

ปรับราคาทัวร์ 
24 ธ.ค.61 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 

 



 
 
 
 

 

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง
บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

อตัราน้ีรวมบริการ 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรล์น์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-เพริธ์// เพริธ์-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง), คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• ค่าภาษีน ้ามนัเชื้อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่ 24 ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

• ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลียและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทวัรท่์านละ 5,300 บาท 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่ีจะต้องช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,200 บาท 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม 
• คา่น ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์,ไมม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยส่วนใหญ่จะ

ขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

• คา่ใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
หรอืค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกนัอุบตัิเหตุ สามารถติดต่อได้จากบรษิัท
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์่วนที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 

การยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ (เงือ่นไข
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียม
ในการยืน่วซี่าทา่นละ 5,300 บาท 

• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
• หากผู้โดยสารท่านใดยื่นวซี่าแล้วและไม่ได้รบัการอนุมตัิ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามดัจ าที่ 20,000. - บาท และค่า 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่าทา่นละ 5,300 บาท 
• หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

ไม่คนืเงนิมดัจ า กรณีแจ้งยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิัทฯขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัร์
ทัง้หมด 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีที่มีการเกดิภยัธรรมชาติ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึ้นและมเีหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญ
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมบีินด้วยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องได้รบัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัที่สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจ้งล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านได้เขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์
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