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ก ำหนดกำรเดินทำง 30 เมษำยน – 05 พฤษภำคม 2566  
 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนำมบินสุวรรณภมิู 

15.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบินสุวรรณภมิู อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชัน้ท่ี 4 เคำน์เตอร ์สำยกำรบินแควนตสั พบ
เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทาง พรอ้มรบัเอกสารในการ
เดนิทาง 

18.10 น. ออกเดินทำงสู่ เมืองซิดนียโ์ดยสำยกำรบินแควนตสั เท่ียวบินท่ี QF024 

วนัท่ีสอง สนำมบินซิดนีย ์(ประเทศออสเตรเลีย) - หำดบอนได – ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์

06.30 น. เดินทำงถึงสนำมบินคิงฟอรด์สมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย (เวลำท้องถ่ินออสเตรเลีย เรว็กว่ำไทย 3 
ชม.) หลงัผ่ำนพิธีตรวจคนเข้ำเมือง รบักระเป๋ำเรียบร้อยแล้ว 

 ** หมำยเหตุ ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมำยห้ำมน ำเข้ำ พืชผกั อำหำรสด และแห้งทุกชนิดเข้ำเมือง)  
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น าท่านชม หำดบอนไดบีช (BONDI BEACH) เป็นหาดทรายสีทองที่
หนุ่มสาวชาวออสซีน่ิยมมาพกัผ่อนท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสยีงคลื่น
กระทบฝัง่ และกลิน่อายอนัสดชื่นของทะเล พรอ้มชมบ้านของเศรษฐบีน
เนินเขา DUDLEY PAGE กับทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ และท้องทะเลสี
ครามของมหาสมุทรแปซิฟิค จากนัน้น าท่านชมย่าน เดอะแก็ป THE 
GAP ท่านชม ม้ำหินมิสซิสแมค็ควอร่ี(MRS MACQUARIE'S CHAIR) 
อยู่ในโบทานิกการ์เดน้เป็นมา้หนิตวัโปรดของภรรยาของผูส้ าเรจ็ราชการ
คนแรกของรฐันิวเซา้ทเ์วลส ์ทีช่อบมานัง่ชมววิของอ่าวซดินีย ์และโอเปร่า
เฮ้าส์ ตรงนี้ถือเป็นจุดชมววิที่สวยมากและนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูป
มากทีสุ่ด  

กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนหอคอยซิดนีย์ทำวน์เวอร์แบบ
บุฟเฟ่ต์ 

บ่ำย น าท่ านล่องเรือ  ผ่ำนชมโรงอุปรำกรซิดนีย์  (SYDNEY OPERA 
HOUSE) ภาพความงามของสิง่ก่อสรา้งอนัยิง่ใหญ่ ทีม่หีลงัคาเป็นรูปเรอื
ซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบ
สถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตัง้ตระหง่านเป็นสงา่อยู่ทีป่ลายแหลมของผนืดนิ
ทีย่ื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมนี ้าทะเลล้อมรอบอยู่ถึง 3ด้าน มองดู
เหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นัน่คือซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากร
ซิดนีย์ เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย และได้รับ
ลงทะเบยีนให้เป็นมรดกโลก จากนัน้ผ่าน ชมสะพำนซิดนียฮ์ำเบอร ์(SYDNEY HARBOUR BRIDGE) อีกสญัลกัษณ์
หนึ่งของมหานครซิดนีย์ ตัง้อยู่กลางเมอืงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลยี เป็นสะพานระนาบเดี่ยว ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และ
มองเหน็ววิของเมอืงซดินียไ์ดอ้ย่างสวยงามทีสุ่ด จากนัน้ อิสระช้อปป้ิง เดวิดโจนส์ ซิดนีย ์(SYDNEY DAVID JONES) 
เดวดิโจนสเ์ป็นแบรนด์เครื่องส าอางค์ชัน้น าของประเทศ ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดย MR. DAVID JONES เป็นผูก้่อตัง้
ขึน้ในปี ค.ศ.1838 ในประเทศออสเตรเลยี ส าหรบัเมอืงซดินีย์ รา้น เดวดิโจนส ์อยู่ที่ ELIZABETH STREET, MARKET 
STREET, BONDI JUNCTION ไดร้บัการยอมรบัมากทีสุ่ดแบรนด์หนึ่งของแดนจงิโจ ้ซึง่เป็นแบรนดท์ีค่นไทยรูจ้กักนัด ีมี
สนิคา้ ขายทุกชนิด เช่น เสือ้ผา้เดก็และผูใ้หญ่ รองเทา้ กระเป๋า ครมีบ ารุงผวิ  

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีสำม โคอำล่ำ ปำรค์ - อทุยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส ์- เขำสำมอนงค ์- รถรำงไฟฟ้ำ - ซิดนีย ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตัว ์KOALA PARK เทีย่วชมสวนสตัวพ์ืน้เมอืง เพลดิเพลนิไปกบัการชมชวีติธรรมชาตแิละ

ความน่ารกัของเหล่าสตัว์พืน้เมอืงนานาชนิดอย่างใกล้ชดิ อาท ิโคอาล่า จงิโจ ้วอมแบท ฯลฯ ใหท้่านถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ 
ตาม อธัยาศยั พรอ้มชมการสาธติการตดัขนแกะ  
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กลำงวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  
บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่ วนอุทยำนแห่งชำติบลูเม้ำท์เท่นส์ เจ้ำของฉำยำ“แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลยี หุบเขาสนี ้า

เงนิที่เกดิทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งนี้มภีูมทิศัน์คล้ายคลงึกบัแกรนด์แคนยอนทีอ่เมรกิา เพยีงแต่ประกายสนี ้าเงนิ
ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน ้ามนัจากต้นยูคาลิปตสัปกคลุมพื้นดนิและกระทบกับแสงสว่างท าให้เกิดประกายสนี ้าเงิน
ดงักล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสมัผสัทวิทศัน์สวยงามบนผนืแผ่นดนิอนักว้างใหญ่ จากนัน้เที่ยวชม  หุบเขำสำมพ่ีน้อง 
(THREE’S SISTER) ซึง่เป็นยอดเขา 3 ลูก เรยีงตดิกนั ต านานเก่าแก่ของชาวอะบอรจิิน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สถำนี
รถรำงไฟฟ้ำ (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่รถรางไฟฟ้าที่ดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหนิในสมยัก่อน วิง่
ผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนัน้น าท่าน ขึ้นกระเช้ำ SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของทวิทศัน์
เบือ้งล่างจากมุมทีแ่ตกต่างพรอ้มชมววิทวิทศัน์บน ECHO POINT หลงัจากนัน้เดนิทางกลบัสู่ตวัเมอืงซดินีย ์ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีส่ี ซิดนีย ์– พอรต์ สตีเฟ่น – 4 WD – ตะลุยเนินทรำย - ล่องเรือชมปลำโลมำ –  ซิดนีย ์

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม   
น าท่านเดินทางสู่ พอร์ต สตีเฟ่น (PORT STEPHEN) ตัง้อยู่บนเนื้อที่ 2,500 
เฮคเตอร์ สมัผสัประสบการณ์อนัตื่นเต้นกบัการนัง่รถ 4 WD ผจญภยัตะลุยเนิน
ทราย โดยคนขบัรถที่มากด้วยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดาน 
เลื่อนบนเนินทราย (SANDUNE BOARD) ให้ท่านเดินเล่น และถ่ายรูปเป็นที่
ระลึกบนชายหาด PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้ท่านสนุกสนานกับ
การหาหอย PIPPIS ซึง่เป็นหอยทีม่ใีนออสเตรเลยีเท่านัน้ แลว้ 

เท่ียง     รบัประทำนอำหำรกลำงวนับนเรือ  
บ่ำย  น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืเพื่อลงเรอื MOONSHADOW CRUISE น าท่านล่องเรอื

ชมชวีติของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารกัในธรรมชาตอิย่างใกลช้ดิ พรอ้มสนุกสนาน
กบัการเล่นน ้า บรเิวณใกล้ๆ  เรอื ใชเ้วลาในการล่องเรอื ประมาณ 2 ชัว่โมง 
จากนัน้เรอืกลบัสู่ฝัง่อ่าวเนลสนั เพื่อน าท่านเดนิทางกลบัสู่นครซดินีย์ 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร 
 น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพกั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีห้ำ อิสระท่องเท่ียวตำมอธัยำศยั 

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ ภำยในโรงแรม  
 อสิระเตม็วนั ใหท้่านอสิระชอ้ปป้ิง หรอืเดนิทางสู่สถานทีท่่องเทีย่วอื่น ๆ โดยมไีกดค์อยใหค้ าแนะน าในการเดนิทาง อาท ิ
 ** สถำนท่ีแนะน ำ **   ท่านสามารเดนิ เทีย่วชม ในเมอืงได ้

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำซิดนีย ์อะควำเร่ียม (SYDNEY AQUARIUM)  
อาณานิคมแมวน ้าแห่งใหม่ของซิดนีย์ ท่านยงัจะได้ชมสตัว์น ้าของออสเตรเลยีมากกว่า  650  สายพนัธุ์  และ 11,000 
ชนิด ไดท้ีซ่ดินียอ์ะควอเรีย่มแห่งนี้  ซึง่เป็นจุดท่องเทีย่วอนัดบั 1 ในออสเตรเลยีอกีดว้ย 

 ตลำดแพดด้ี มำรเ์กต็หรือไชน่ำทำวน์  
เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีสุ่ดในออสเตรเลยี เป็นแหล่งขายสนิคา้ราคาถูกทัง้รองเทา้ ชุดว่ายน ้า และชุดชัน้ใน และยงัเป็นตลาดที่
เหมาะแก่การมาเลอืกซื้อของทีร่ะลกึและผลไมส้ดประจ าฤดกูาล 
อำคำรควีน วิคตอเรียท่ี (QUEEN VICTORIA BUILDING)  
สถานทีแ่ห่งนี้ได้รบัการปรบัปรุงตกแต่งใหม่อย่างสวยงาม เป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ไปในทอ้งถิน่ว่าตกึ QVB ตัง้อยู่บนถนน  จอร์
จระหว่างถนนมารเ์กต็กบัถนนพารค์ เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสงูสีช่ ัน้ มสีนิคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของใชใ้นบ้านหรอืแมแ้ต่
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ดอกไมส้ดและขนมจ าพวกเคก้และเบเกอรี ่ถดัจาก QVB บนถนนพทิทค์อื GALLERIES VICTORIA เป็นชอ้ปป้ิงมอลท์ีม่ ี
ของใหเ้ลอืกซื้อหลากหลาย 
ดำรลิ์งฮำรเ์บอร ์(DARLING HARBOUR) อยู่ดา้นตะวนัตกของอ่าวซดินีย ์ย่านน้ีเป็นย่านบนัเทงิและแหล่งท่องเทีย่ว
ทีส่ าคญั 
โรงอุปรำกรซิดนีย ์(SYDNEY OPERA HOUSE) เป็นเอกลกัษณ์ของซดินีย์ หากมาซดินีย์แล้วไม่ไดม้าเยอืนกถ็ือว่า
มาไม่ถงึ ผูอ้อกแบบเป็นชาวเดนมาร์กชื่อ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ทิ้งงานไปกลุ่มสถาปนิกออสเตรเลยีจงึ
รวมตวักนัสรา้งจนเสรจ็ในปี ค.ศ. 1973 มจีุดชมววิทีส่วยงามสามารถเขา้ชมภายในอาคารไดเ้ป็นรอบๆ ระหว่าง 9.00 - 
16.00 น. รายละเอยีดสามารถเขา้ไปดไูดท้ ีWWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  
พิพิธภณัฑศิ์ลปะนิวเวเซ้ำท์เวลส ์(ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็นทีจ่ดัแสดงศลิปะเอเซยี และอะ
บอรจินิ ทีส่ าคญัคอืเขา้ชมฟร ี
 ซิต้ีเซน็เตอร ์( CITY CENTRE ) เป็นย่านใจการเมอืงซดินีย ์ซึง่เป็นย่านธุรกจิ การคา้ หา้งสรรพสนิคา้ และรา้นสนิคา้
แบรนดเ์นมชื่อดงั  
ย่ำนคิงส์ครอส ( KINGS CROSS ) เป็นย่านธุรกจิแสงส ีมรีา้น ADULT SHOP ดว้ย มโีรงแรมมากมายย่านนี้ รวมถงึ
แหล่งการบนัเทงิราตร ีนอกจากนัน้ยงัมภีตัคารและรา้นอาหารรวมทัง้แหล่งสนิคา้ชัน้น า คนเยอะมากครบัทีถ่นนคงิสค์รอส
ถา้ผมอยู่ทุกวนัคงเบื่อ ถนนหลกัคอื DARLINGHURST 

 อำหำรเท่ียงและอำหำรค ำ่อิสระอำหำร ตำมอธัยำศยัเพื่อสะดวกแก่กำรท่องเท่ียว 
 พกั HOLIDAY INN SYDNEY POTT POINT หรือเทียบเท่ำ 

วนัท่ีหก สนำมบินคิงสฟ์อรด์สมิธ – สนำมบินสุวรรณภมิู   

เช้ำ  รบัประทำนอำหำรเช้ำ แบบ SET BOX  
 สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางสู่สนามบนิคงิสฟ์อรด์สมธิ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
09.50 น. ออกเดินทำงจำกซิดนีย ์โดย สำยกำรบินแควนตสั เท่ียวบินท่ี QF023 
16.40 น. เดินทำงถึงสนำมบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภำพ พร้อมควำมประทบัใจตลอดกำรเดินทำง 
 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
 

*** สำยกำรบิน และโปรแกรมท่ีระบุไว้ อำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม *** 
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เดินทำง 30 เมษำยน – 05 พฤษภำคม 2566 (ยื่นเอกสำรวีซ่ำภำยใน 10 มีนำคม 2566) 
อตัรำค่ำบริกำร 

อตัรำค่ำบริกำร รำคำรวมตัว๋เคร่ืองบิน 
ผู้ใหญ่ 69,500.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่ำน 66,500.- 
เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ( มเีตียง ) 59,500.- 

เดก็พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ( ไม่มีเตียง ) 54,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมท่ำนละ 11,000.- 

ในกรณีท่ี JOIN LAND (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) ลดท่ำนละ 22,000.- 
กรณีมีวีซ่ำแล้ว ลดท่ำนละ 4,500.- 

**ส ำหรบัเดก็อำยุไม่ถึง 2 ปี ณ วนัเดินทำงกลบั (INFANT) ท่ำนละ 10,000 บำท (ไม่มีท่ีนัง่บนเคร่ืองบิน)** 
 

*โปรแกรมน้ีรวมค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลียแล้ว* 
*รำคำเดก็คือเดก็ท่ีมีอำยไุม่เกิน 12 ปีบริบูรณ์* 

**ในกำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีจ ำนวนผู้เดินทำง 15 ท่ำนขึ้นไป** 
**กรณีผู้เดินทำงในคณะมีไม่ถึง 15 ท่ำน อำจมีกำรปรบัเปล่ียนรำคำ** 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั ตามสายการบนิทีไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ / ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี 
 รำคำน้ีรวมค่ำวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการ หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ / ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัฯ จากกรุงเทพฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท 

 

อตัรำค่ำบริกำรน้ีไม่รวม 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่าท าหนังสอืเดนิทาง (Passport) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิไทยก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่ำทิปหวัหน้ำทวัรแ์ละพนักงำนขบัรถตำมธรรมเนียม (โดยเฉล่ีย 36 เหรียญออสเตรเลียดอลล่ำ/ท่ำน) 
 ค่ำทิปคนยกประเป๋ำท่ีโรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง  
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัทีท่างสายการบนิอาจมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิอกีในภายหลงั 
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ส ำคัญ!! :  กรณีผู้เดินทำงถกูปฏิเสธกำรเข้ำ – ออกประเทศจำกประเทศต้นทำงและปลำยทำง ทัง้จำกท่ีด้ำนหน้ำ
เคำน์เตอรเ์ช็คอิน หรือจำกด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองกต็ำม ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดข้ึน
ตำมมำ และ จะไม่สำมำรถคืนเงินค่ำทวัรท่ี์ท่ำนช ำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่ำส่วนใดส่วนหน่ึง 
เง่ือนไขกำรจองทวัรแ์ละกำรช ำระเงิน  

 กรุณาจองทวัร ์ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนั พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน  
 กรุณาจองทวัร ์ก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 45 วนั พรอ้มมดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อ 1 ท่าน   (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 
 กรณีทีลู่กคา้พกัอำศยัอยู่ต่ำงจงัหวดัให้แจ้งกบัทำงบริษทัให้ทรำบตัง้แต่ท ำกำรจองหากลูกคา้มคีวามจ าเป็นตอ้งออกตัว๋เครื่องบนิ
ภายในประเทศกรุณาแจง้ใหท้างบรษิทัทราบก่อนออกตัว๋มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆทัง้สิน้ 

 ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ หรอืก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมดัจ า 

 ค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัท าการ หรอืก่อนออกตัว๋เครื่องบนิ มฉิะนัน้ทาง
บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทาง และไม่คนืมดัจ า   (ช่วง ปีใหม่, สงกรำนต์) 

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำออสเตรเลียไมท่นัก ำหนดและทำงบริษทัฯต้องออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบินทำง
ลูกค้ำจะต้องจ่ำยเงินค่ำทวัรท์ัง้หมดก่อนกำรออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะนัน้ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร  

 
กำรยกเลิกและกำรคืนเงิน 

 กรณียกเลิก ช่วงเทศกำล เช่น ปีใหม่ สงกรำนต์ ช่วงเดือนตุลำคม ต้องยกเลิกล่วงหน้ำก่อน 45 วนัจะไม่เกบ็ค่ำมดัจ ำ 
 กรุณาแจง้ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ ทางบรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืมดัจ า 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนัท าการ ทางบรษิทั ฯ มคีวามจ าเป็นตอ้งหกั 50 % ของอตัราค่าบรกิารทัง้หมด 
 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 14 วนัท าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด 
 กรณีออกตัว๋เครื่องบนิแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ได้  เพราะเป็นเงือ่นไขตัว๋กรุ๊ปของสายการบนิ 
  หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศออสเตรเลีย ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋ กบัทำงสำยกำรบิน และ  ผลวี
ซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร ์และ มดัจ ำทัง้หมด 

 
หมำยเหตุ 

 กรณีพกั 3 ท่าน/หอ้ง ทางโรงแรมจะท าการเสรมิเตยีงใหเ้ท่านัน้ การเสรมิเตยีงจะขึน้อยู่กบันโยบายของโรงแรมนัน้ๆ (บางโรงแรมใช้
เตยีงเดีย่วในการเสรมิเตยีง บางโรงแรมจะใชฟู้กในการเสรมิเตยีง) 

 หลงัจากท่านช าระค่าทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษิทัจะน าส่งใบนัดหมายและเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้่านอย่างน้อย 3 
หรอื 5 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรบับตัรโดยสารเครื่องบนิแบบหมู่คณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟลท์ วนัไป หรอื กลบัส่วนใดได ้
จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเท่านัน้ หากตอ้งการเปลีย่นแปลงกรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

 ทางบรษิทัไมม่นีโยบายจดัคู่นอนใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่รูจ้กักนัมาก่อน เช่น กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ทา่น จ าเป็นตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเดีย่ว
ตามทีร่ะบ ุ

 หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายุใชง้านไดค้งเหลอืไมน้่อยกว่า 6 เดอืน ณ วนักลบั  
 กรณีทีท่่านเป็นอสิลาม ไม่ทานเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรุณาแจง้เจา้หน้าทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 
 บรษิทัฯ ไม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายในเหตุการณ์ทีเ่กดิจากยานพาหนะ การยกเลกิเทีย่วบนิ การล่าชา้ของสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิ
การเมอืง จลาจล ประทว้ง ค าสัง่ของเจา้หน้าทีร่ฐั และอื่นๆ ทีอ่ยูน่อกเหนือการควบคมุของทางบรษิทั  
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 เมื่อท่านออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ท่านงดใชบ้รกิารใดบรกิารหนึ่ง หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่สามารถ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืได ้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนบรษิทัฯ ไมม่อี านาจในการตดัสนิใจหรอืใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทัฯ นอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษิทัฯก ากบัเท่านัน้กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวนัเดนิทาง (เลื่อนวนัเดนิทาง) ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการหกัค่าใชจ้่ายการด าเนินการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรบัการด าเนินการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ทีเ่ปลีย่นแปลง ไมว่่ากรณี
ใดๆทัง้สิน้ 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหว่างการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็
ค่าใชจ้่ายตามจรงิ กรณีท่านลมืสิง่ของไวท้ีโ่รงแรมและจ าเป็นตอ้งส่งมายงัจุดหมายปลายทางตามทีท่่านตอ้งการ  

 ขอสงวนสทิธิก์ารเกบ็ค่าน ้ามนัและภาษสีนามบนิทุกแห่งเพิม่ หากสายการบนิมกีารปรบัขึน้ก่อนวนัเดนิทาง  
 หากมสีถานที ่รา้นคา้ทีไ่ม่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดภ้ายหลงั โปรแกรมอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยไมแ่จง้ให้
ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบรษิทัจะค านึงถงึประโยชน์ของลูกคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมคี่าใชจ้่ายเพิม่ ทางบรษิทั
จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 

เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำเข้ำประเทศออสเตรเลีย 
กรณุำเตรียมเอกสำรในกำรยืน่วีซ่ำให้ครบ และส่งให้กบัทำงบริษทัฯ เพื่อท ำวีซ่ำล่วงหน้ำก่อนเดินทำงอยำ่งน้อย 60 วนั  

*** (เน่ืองจำกกำรยื่นขอวีซ่ำประเทศออสเตรเลีย ต้องใช้เวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 49 วนัท ำกำร) *** 
เง่ือนไขในกำรพิจำรณำวซ่ีำ 

กำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำนัน้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของทำงสถำนทูตเท่ำนัน้  ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวีซ่ำไมส่ำมำรถ
แทรกแซงกำรพิจำรณำวซ่ีำของสถำนทูตได้ ซ่ึงทำงสถำนทตูจะรบัพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์

จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัประเทศออสเตรเลียตำมเอกสำรท่ีระบุเท่ำนัน้ 
** กรณุำเตรียมเอกสำรให้ครบตำมท่ีสถำนทูตก ำหนด ** 

 
ตัง้แต่วนัท่ี 3 พฤษภำคม 2559 เป็นต้นไป กระทรวงกิจกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิทกัษ์เขตแดนจะเร่ิมกำรเกบ็ข้อมูลด้ำนไบโอ
เมตทริกซ์จำกผู้สมคัรทุกท่ำนท่ีสมคัรขอวีซ่ำเพื่อเดินทำงไปประเทศออสเตรเลีย  
***ดงันัน้ผู้ยื่นขอวีซ่ำทุกท่ำนจะต้องมำติดต่อท่ีศนูยย์ื่นวีซ่ำออสเตรเลียด้วยตนเองเพื่อสแกนลำยน้ิวมือ***  
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