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วันที& 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัJน4 สนามบินสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์

สายการบินไทยแอร์เวย์(TG) พบเจ้าหน้าที4ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 
  ** หมายเหต ุ** (ออสเตรเลีย มีกฎหมายห้ามนําเข้า พืชผกั อาหารสด และแหง้ทกุชนิดเข้าเมือง) 
 

วันที& 2  เมลเบิร์น-อาคารรัฐสภา-กระท่อมกัปตันคุ๊ก-วิหารเซนต์พอล-เฟดเดอเรชั&นสแควร์ 
00.15 น. ออกเดินทางสูส่นามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลยี โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) 

เที4ยวบนิที4 TG465 (00.15-12.05) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 8.50 ชัJวโมง บริการอาหาร
และเครืJองดืJมบนเครืJอง 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย (เวลาท้องถิJนเร็วกว่าประเทศไทย 4 
ชัJวโมง) หลงัผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Chinese Restaurant 
 นําท่านชมเมืองเมลเบิร์น(Melbourne) เป็น

เ มือง ใ ห ญ่อัน ดับ สองของออสเ ตรเ ลีย
(Australia) รองจากนครซิดนีย์ และติดอนัดบั
เมืองน่าอยู่หลายปี เนื4องจากเมลเบิร์นเป็น
เมืองที4มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มี
แหล่งช้อปปิ \ง เป็นเมืองแฟชั4น และมีสถาน
ท่องเที4ยวมากมาย จึงไม่แปลกใจที4คนจาก
หลายชาติจะเดินทางมาท่องเที4ยวและอยู่
อาศัยจํานวนมากทุกปี นําท่านชมด้านนอกอาคารรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย(Victoria’s Parliament 
House) สถานที4ทางประวัติศาสตร์การเมืองของออสเตรเลียที4มีสถาปัตยกรรมสวยงาม เป็นอาคาร
รัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที4สุดแห่งหนึ4ง
ของประเทศในซีกโลกใต้ มีห้องต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พื \นที4ใช้สอยกว้างขวางถึง 250,000 ตาราง
เมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทนัสมยัด้วยงานศิลปะอะบอริจิ \นหลายพนัชิ \น จุดเด่นอยู่ที4เสาธงขนาดใหญ่
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สูง เด่น เ ป็นสง่าที4 ใ ช้ เ วลาก่อสร้างนานถึง  8 ปี  นําท่านเ ข้าชมกระท่อมกัปตัน คุ๊ก (Cooks’ 
Cottage) กระท่อมนกัสํารวจชาวองักฤษคนสําคญัของโลก เป็นผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลีย เมื4อ ค.ศ. 1770 
กระท่อมนี \เป็นบ้านของกัปตันคุ๊ กต่อมาท่าน
เซอร์ รัสเซีย กริมเวล ได้ซื \อมาจากองักฤษ โดย
รื \ออิฐออกมาทีละก้อน แล้วถูกลําเลียงมาทาง
เรือ และมาประกอบใหม่ที4นี4 นํามาตั \งไว้ที4สวน
ฟิตซอย เมื4อปี ค.ศ. 1934 เพื4อเป็นของขวัญ
ครบรอบหนึ4งปีของรัฐวิคตอเรีย และเพื4อเป็นเก
รี ย ติ แ ก่  กั ป ตัน คุ๊ ก ที4 ม า ค้ น พ บ ป ร ะ เ ท ศ
ออสเตรเลีย ภายในบ้านบางอย่างเป็นของ
ดั \งเดิม บางอย่างก็เป็นของที4ทําเลียนแบบ
ขึ \นมาใหม่ นําท่านสู่ใจกลางเมืองเมลเบิร์นถ่ายภาพกบัวิหารเซนต์พอล (St Paul’s Cathedral) เป็น
อาสน วิห ารอาคารหินท ราย ขนาดใหญ่  
ผู้ออกแบบคือ วิลเลียม บตัเทอร์ฟิลด์ (William 
Butterfield) สถาปนิกชาวอังกฤษ สร้างขึ \น
ร ะ ห ว่ า ง ปี  ค . ศ .  1880 แ ล ะ  1931 ด้ ว ย
สถาปัตยกรรมในรูปแบบนีโอ โกธิค (Neo - 
Gothic) ที4มีความงดงามและโดดเด่น โดยมี
ยอดหลังคาแหลมสูงเสียดฟ้า เป็นจุดสังเกตที4
มองเห็นได้ง่ายที4สุดแห่งหนึ4งในเมืองเมลเบิร์น 
ด้านในได้รับการตกแต่งอย่างหรูหรา ด้วย
กระเบื \องปูพื \นและฝาผนังลวดลายสวยงาม 
งานก่อเป็นชั \นๆ กระเบื \องโมเสก และหลังคา
มุงด้วยไม้อย่างประณีต รวมถึงแท่นบูชาทรง
สูงซึ4 งสร้างขึ \นจากหินอ่อนและหินอลาบา
สเตอร์ (Alabaster) จากเดวอนเชียร์ รวมถึงมี
ผ ล ง า น ศิ ล ป ะ ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ ใ ห้
คริสต์ศาสนิกชน อาสนวิหารแห่งนี \จึงเป็นทั \ง
ศูน ย์ รวมความศรัทธาของชาวคริสต์ ใน
เมลเบิร์น และเป็นอีกหนึ4งแลนด์มาร์กสําคัญ
ใจกลางเมืองที4นกัท่องเที4ยวไม่อาจพลาดไปชม
ความงดงาม นําท่านสู่ย่านช้อปปิ \งเฟดเดอ
เรชั& นสแคว ร์ (Federation Square)  อยู่ ใจ
กลางเมืองเมลเบิร์น เป็นจุดเชื4อมศูนย์กลาง
เมืองกับแม่นํ \ายาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะ
สถาปัตยกรรม งานเทศกาล วฒันธรรม ที4พกั และมีลานเปิดกว้างสําหรับเป็นที4สาธารณะ เฟดเดอเรชั4น
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แสควร์เป็นที4ตั \งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย มี The Ian Potter Centre: NGV Australia และ
แกลลอรี4 อาร์ต 20 แกลลอรี4ก็ตั \งอยู่ที4 เฟดเดอเรชั4นแสควร์แห่งนี \ จากนั \นให้ท่านอิสระช้อปปิ \งห้ามพลาด
กับแหล่งช้อปปิ \งที4มีชื4อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น  DAVID JONE และ MYER ที4ตั \งอยู่ที4ถนน 
Bourke Street ซึ4งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั \นนํา ไม่ว่าจะเป็นครีม เครื4องสําอาง กระเป๋า 
นอกจากนั \น ใกล้ ๆ กนัยงัมีร้านค้าชื4อดงั ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที4ระลึก อยู่บริเวณนี \ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ 3-course menu at Blue Train  
  พักที& Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที& 3  เมลเบิร์น-เกรทโอเซี&ยนโรด-ทเวลฟ์ อโพสเทิล 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านออกเดินทางสู่เกรทโอเซี&ยนโรด(Great Ocean Road) ผ่านเมืองจีลองเมืองหน้าอ่าวที4งดงาม 
และมีมหาวิทยาลยัที4มีชื4อเสียง เมืองที4ยงัคงเอกลกัษณ์ของบ้านในสไตล์แบบวิคตอเรียที4สวยงาม   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ Fish & Chips Lunch at Apollo Bay 
เกรทโอเ ซี& ยนโรด (Great Ocean Road) 
เส้นทางสายโรแมนติก ซึ4งเป็นแนวชายฝั4งที4
สวยงามที4สุดในออสเตรเลีย อยู่ทางตอนใต้
ของเมืองเมลเบิร์น เป็นแหล่งท่องเที4ยว ที4ได้รับ
ความนิยมมากที4สุดแห่งหนึ4งในรัฐวิคตอเรีย 
เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาว
ละเอียด และผาหินที4ผุกร่อนไปตามแรงนํ \า 
แรงลมธรรมชาติที4มีรูปร่างแปลกตา อีกทั \งยัง
เป็นสถานที4พักผ่อนตากอากาศที4ดีแห่งหนึ4งที4
รายล้อมด้วยรีสอรทมากมายที4สร้างด้วย
สถาปัตยกรรมสมัยศตวรรษที4 19 นอกจากนี \ 
ยั ง มีจุ ดช ม วิวที4 ค วามสวย งามแตก ต่ า ง
กัน   สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงาม ข อง
มหาสมุทรแปซิฟิกและลักษณะภูมิประเทศที4
ไม่เหมือนที4ใดๆในโลก ถือเป็นเมืองท่าเล็กๆ
แห่งตํานานของสิบสองนกับุญในศาสนาคริสต์
ของออสเตรเลีย ที4 เ รียกว่า ทเวลฟ์ อโพส
เทิล (12 Apostles) ซึ4งเป็นรูปหินแกะสลกัที4ดนู่าเกรงขาม 12แนวโขดหินเหนือนํ \าทะเล มีอายุประมาณ
ล้านปี มีนกัท่องเที4ยวมาแวะเที4ยวมาก เพราะที4นี4มีความมหศัจรรย์ที4ธรรมชาติสร้างสรรค์มาให้ได้ดื4มดํ4า
หลงใหลไปกบัเสน่ห์ นบัเป็นแหล่งท่องเที4ยวทางธรรมชาติที4ได้รับความนิยมมากในรัฐวิคตอเรีย จากนั \น
เดินทางกลบัสู่เมืองเมลเบิร์น 
สําหรับท่านทีJสนใจนัJงเฮลิคอปเตอร์ เพืJอชม ทเวลฟ์ อโพสเทิล (12 Apostles) ท่านสามารถติดต่อ
หวัหน้าทวัร์เพืJอทําการจองซึJงราคาเฮลิคอปเตอร์จะไม่รวมกบัค่าโปรแกรมทวัร์ 



KAU120511-TG ออสเตรเลยี-เมลเบริน์ 5วัน3คนื 
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant 
  พักที& Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 
วันที& 4  เมลเบิร์น-แดนเดนอง-นั&งรถไฟไอนํ Jายุคโบราณ-เกาะฟิลลิป 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่เมืองแดนเดนอง(Dandenong) เมืองเล็กๆในเทือกเขาแดนที4รู้จักกันเพียง 35 
กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของตวัเมืองเมลเบิร์น จุดสูงสุดอยู่ที4ความสูงกว่า 630 เมตรถูกปกคลมุด้วย
ความเ ขียวขจีของต้นไม้  "Mountains Ash 
Trees" (พืชดอกที4สูงที4สุดในโลก) นํ \าตก เนิน
เขาและหุบเขาสูงชันให้ชวนหลงใหลเหมือน
ดินแดนในเทพนิยาย นําท่านสู่สถานีรถไฟไอ
นํ Jายุคโบราณ(Puffing Billy Railway) นั& งรถ
จักรไอนํ Jายุคโบราณ  ขบวนรถไฟอายุ
มากกว่า 100 ปี แห่งสดุท้ายของออสเตรเลีย มี
จุดเด่น คือ การนั4งห้อยขา ชมวิวทัศนีย์ภาพ
ธรรมชาติสองข้างทางย่านชานเมือง ทั \งน่าตื4นเต้น และ ได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพียงปลายเท้า 
โดยรถไฟนี \สร้างขึ \นในต้นศตวรรษที4 20 เพื4อการขนถ่านหิน บริการตั \งแต่ปี ค.ศ. 1953 แล้วเกิดดินถล่ม
ปิดทบัทางรถไฟทําให้หยุดใช้งานไปอยู่หลายปี จนฟื\นฟูในปี ค.ศ. 1962 Puffing Billy จะพานกัเดินทาง
ท่องเที4ยวย้อนอดีตกับนั4งรถไฟสายเก่าแก่ โดยใช้เวลาแค่ราว 2 ชั4วโมง เริ4มจากระยะทางจากสถานี 
Belgrave ถึงปลายทาง Gembrook ระหว่าง
ทางกิจกรรม คือ การถ่ายรูปเก็บภาพสุด
ป ร ะ ทับ ใ จ  ใ ห้ อ า ห า ร น ก พื \น เ มื อ ง ข อ ง
ออสเตรเลีย และสนุกกับความรู้เกี4ยวกับ
ประวตัิศาสตร์ในอดีต 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แบบบุฟเฟ่ต์ at Cuckoo 

นําท่านเดินทางสู่สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป
( Phillip Island Nature Parks) อยู่ ห่ า งจ าก
ของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร ทางตอนใต้
ตามเ ส้นทางสายเซาท์กิป ส์แลนด์  นั4 ง รถ
ประมาณ 2 ชั4วโมง โดยเดินทางข้ามมายงัเกาะ 
มีสะพานทอดยาวไปถึงเกาะ ซึ4งเปิดบริการมา
ตั \ง แ ต่ ปี  ค . ศ . 1940 เ ชิ ญ เ พ ลิ ด เ พ ลิน กับ
บรรยากาศสองข้างทาง ที4เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า
และฟาร์มปศสุัตว์มีทั \งวัวเนื \อ วัวนม แกะ และ
ม้า เป็นต้น ซึ4งบรรยากาศคล้ายกับประเทศ
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สวิตเซอร์แลนด ์ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเล
ใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื4องราวเกี4ยวกับสายพันธ์ุของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที4
เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที4มีขนาดเล็กที4สดุในโลก เชิญพบกับความ อศัจรรย์ บริเวณชายหาด
ซมัเมอร์แลนด์ เพื4อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ \นจากทะเลหลงักลบัจาก
ออกหาอาหารตั \งแต่เช้าเป็นวิถีธรรมชาติที4เกิดขึ \นทุกวนั สร้างความประทบัใจให้แก่นกัท่องเที4ยวที4ได้มา
เยือน 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พร้อมลิ Jมรส กุ้งมังกร (Lobster) เลิศรส ขึ Jนชื&อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว 
  พักที& Hotel Rydges Melbourne ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า 

 

วันที& 5  เมลเบิร์น-ตลาดควีนวิคตอเรีย-สนามบิน-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านช้อปปิ \งตลาดควีนวิคตอเรีย(Queen Victoria Market) รู้จักกันในนาม 'ตลาด Vic' หรือ 
'Queen Vic' เป็นหวัใจและวิญญาณของเมลเบร์ินมานานกว่า 140 ปี โดยเปิดอย่างเป็นทางการเมื4อวนัที4 
20 มีนาคม ค.ศ. 1878 ตลาดแห่งนี \เรียกได้ว่าเป็นสถานที4สําคญัทางประวตัิศาสตร์อีกแห่งหนึ4งของเมือง
เมลเบิร์นโดยได้เผชิญกับการเปลี4ยนแปลงมา
มากมาย และเพิ4งถูกเพิ4มชื4อเข้ามาในรายการ
มรดกแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ4งสถานที4ที4จะ
ได้รับการขึ \นทะเบียนนี \ต้องผ่านการพิจารณา
แล้วว่าเป็นสถานที4สําคัญในประวัติศาสตร์
ออสเตรเลีย ตลาดควีนวิคตอเรียเป็นตลาดใน
เ มื อ ง ที4 คึ ก คั ก ไ ป ด้ ว ย ค น ท้ อ ง ถิ4 น แ ล ะ
นักท่องเที4ยว เป็นตลาดจําหน่ายผลิตผลสด
ใหม่ที4โดดเด่นที4สดุแห่งหนึ4งในประเทศ ที4นี4เรา
สามารถซื \อหาสินค้าได้ทุกสิ4ง ไม่ว่าจะเป็นผักและผลไม้ของออสเตรเลีย อาหารท้องถิ4น อาหารนําเข้า 
เสื \อผ้า และของที4ระลึกจากร้านค้าต่างๆ กว่า 600 แห่ง 
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองเมลเบิร์น เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สมัภาระเตรียมตวัเดินทางกลบั 

15.15 น. ออกเดินทางจากเมืองเมลเบิร์น กลบักรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยแอร์เวย์(TG) เที4ยวบินที4 TG466 
(15.15-21.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 9.30 ชัJวโมง บริการอาหารและเครืJองดืJมบนเครืJอง 

21.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

 

JJJJJJJJJ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

องัคาร-เสาร ์
(วนัสงกรานต)์ 

12 - 16 เม.ย. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

พุธ-อาทติย ์ 20 - 24 เม.ย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

ศุกร-์องัคาร 
(วนัหยุดแรงงาน) 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์
(วนัหยุดวสิาขบูชา) 12 - 16 พ.ค. 65 69,999.- 69,999.- 8,900.- 

พุธ-อาทติย ์ 25 - 29 พ.ค. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์
 (วนัเฉลมิพระชนมพรรษาราชน)ี 02 - 06 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

พฤหสับด-ีจนัทร ์ 23 - 27 ม.ิย. 65 65,999.- 65,999.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
อตัราคา่บรกิารนี_รวม  
1. ค่าตัAวโดยสารเครืDองบนิไป-กลับ ชั Jนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีDพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีDระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีDยนทีDพัก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีDระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีDบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํJาหนักกระเป๋า (นํ _าหนกั 20 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครืDองบนิตามเงืDอนไขของแต่ละสาย
การบนิทีDมกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํJาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีDสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํJามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงืDอนไขตามกรมธรรม)์ 
8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงืDอนไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่และบรกิาร 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมค่าใช้จ่ายมาตราโควิดในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี \ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์มี (อตัรา

ค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีJยนแปลง ณ วันเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 



KAU120511-TG ออสเตรเลยี-เมลเบริน์ 5วัน3คนื 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเทีDยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนี_ไมร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืDนๆ ทีDนอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครืDองดืDม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิDม 7% และภาษีหัก ณ ทีDจ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํJามันทีDสายการบนิเรยีกเก็บเพิDมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัAวเครืDองบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีDโรงแรม  
6. คนขบัรถ ตลอดการเดนิทาง ตามธรรมเนยีม ทา่นละ 20 เหรยีญดอลลา่รอ์อสเตรเลยี (AUD) // 
คา่ทปิไกด ์สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํ _าใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีDนัDงจะยนืยันเมืDอไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัJน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีDเดนิทาง ทีDมอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพืDอทําการจองควิยืDนวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมืDอไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านทีDตอ้งการออกตัAวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีD 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัJง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีD ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิqไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีDเกดิขึJน 

5. การยืDนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั JนตอนการยืDนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั Jงแบบหมู่
คณะและยืDน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพืDอประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีD 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัDงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีDยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัDวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืDองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Jงหมด 

 
เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึ_นจรงิ 
 
ขอ้มูลเบื_องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีDดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึJน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืDนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพืDอวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึDงบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีDค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีDศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืDองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีDตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัJน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํDากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริDมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํDา
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืDนคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืDองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิDง
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ในการยืDนคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํDากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านทีDใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัJนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัiวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีDนัDงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัAวเครืDองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิqการเรียกเก็บค่ามัดจําตัAวเครืDองบิน ซึDงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตัAวเครืDองบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิqไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนืDองจากเป็นตัAว Charter Flight 

3.  นัDงทีD Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีDจะนัDงตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีDสาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีDมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ืDนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีD
เครืDองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํJาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีDมปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีDนัDง Long leg ขึJนอยู่กับทางเจา้หนา้ทีDเช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีDเช็คอนิเท่านัJน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนืDองจากเป็นราคาตัAวเครืDองบนิโปรโมชัDน เมืDอจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลืDอน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิqในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Jงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีD บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ท่านขึJนไป) เนืDองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืDนทีDเดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีDเกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึDงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลืDอนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั JงนีJท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีDไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัAว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีD สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืDนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีDเกดิขึJนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืDนวีซ่า / 
ค่ามัดจําตัAวเครืDองบนิ หรอืค่าตัAวเครืDองบนิ (กรณีออกตัAวเครืDองบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีDกรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัAวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิqในการไม่คนืค่าทัวร์
ทั Jงหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืDองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีD ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิqในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Jงหมด 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนืDองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีDยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครืDองปรับอากาศเนืDองจากอยู่ในแถบทีDมอีณุหภูมติํDา 
3. กรณีทีDมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึJนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิqในการปรับเปลีDยนหรอืยา้ยเมอืงเพืDอใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีDมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีDเป็นหอ้งเดีDยวอาจเป็นหอ้งทีDมขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํJา ซึDงขึJนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัJนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 


