
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย์ ขอมอบโปรแกรมท่องเที่ยวกับเส้นทางประเทศ

ออสเตรเลียแบบสุดพิเศษ เยือนบริสเบน – ชมวิวจากเขาคุทธา โกลโ์คสต ์

สนุกกับเคร่ืองเล่นภายในสวนสนุก DREAM WORLD  ซิดนีย ์– ล่องเรือชม

โอเปร่าเฮาส์ ชมวิวบน SYDNEY TOWER ส่งท้ายที่  เมลเบิร์น - เยือน

เกาะฟิลลิปชมความน่ารักของเหล่าเพนกวิน ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเกรทโอเช่ียน

โรด ช้อปป้ิงเตม็อิ่ม เดินทางกับการบินไทย พร้อมที่พัก อาหารเลิศรส และ

การบริการสดุแสนประทับใจ 

     อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรา    

ก ำหนดกำรเดินทำง : 2561 

9-16 ส.ค. / 13-20 ก.ย. / 18-25 ต.ค. / 8-15 พ.ย. 2561 



 

ก ำหนดกำรเดินทำง 

 

 

     

จ ำนวนผูเ้ดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป 

 

 

                  

วนัที ่ โปรแกรม 
อำหำร 

โรงแรม 
เช้า กลางวัน ค ่า 

1 กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ - - - - 

2 
บริสเบน –เขำคุทธำ - 

ฮำรเ์บอร ์ทำวน ์เอำ้ทเ์ล็ต -บริสเบน 
- - 

 

NOVOTEL SURFERS PARADISE 

3 บริสเบน – โกลโคสต ์– ดรีมเวิลล ์- โกลโคสต ์

 

- 

 

NOVOTEL SURFERS PARADISE 

4 
โกลโคสต ์– ซิดนีย ์– ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์– 

 ซิดนีย ์ทำวเวอร ์– ซิดนีย ์
 

- 

 

NOVOTEL SYDNEY DARLING 
HARBOUR HOTEL 

5 ซิดนีย ์– เมลเบริน์ – เกำะฟิลลิป – เมลเบริน์ 

   

THE SWANSTON MELBOURNE 
GRAND MERCURE 

6 เมลเบริน์ – จีลอง - เกรทโอเชีย่น โรด-เมลเบริน์ 

   

THE SWANSTON MELBOURNE 
GRAND MERCURE 

7 เมลเบริน์ – ชมเมือง - EUREKA TOWER - ชอ้ปป้ิง – สนำมบนิ 

   

- 

8 สนำมบนิสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ - - - - 

ราคา 139,900 บาท/ท่าน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง  (1)  

กรุงเทพฯ - สนำมบนิสุวรรณภูมิ 

21.00 น.    พร้อมกนัที่สนำมบนิสุวรรณภูมิ อำคำรผูโ้ดยสำรขำออก ชั้น 4 แถว C 

ประตูทำงเขำ้ที ่2 เจ้าหน้าที่บริษัท อมิเมจ ฮอลิเดย์ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความ

สะดวกแก่ท่าน  

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

บริสเบน - เขำคุทธำ– ฮำรเ์บอร ์ทำวน ์เอำ้ทเ์ล็ต –บริสเบน 

 

00.01 น.    ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมูิ โดย สำยกำรบนิไทย แอรเ์วย ์

TG473 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชั่วโมง) 

11.50 น.    เดินทางถึง สนำมบินบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่น

ของออสเตรเลีย เรว็กว่าไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสมัภาระ 

น าท่านเที่ยวชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ

ออสเตรเลีย ต้ังอยู่แม่น า้บริสเบน เปิดโปรแกรมด้วยการชม แลนด์มาร์คของเมือง BRISBANE 

CITY HALL ศาลากลางหินทรายส ีแดง ต้ังตระหง่านอยู่กลางเมือง  

น าท่านขึ้ น เขำคุทธำ (Mount Coot-tha) เป็นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของ

เมืองบริสเบนแบบพาโนรามา 360 องศา จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ฮำรเ์บอร ์ทำวน ์เอำ้ทเ์ล็ต 

ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นน า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อิสระ ท่านเลือกซ้ือและช้อปสนิค้าต่างๆ

มากมาย สนุกสนานกบัการช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์ในประเทศ อาทเิช่น ROXY, BILLABONG, 

RIP CURL, QUICKSILVER เป็นต้น  

จากน้ันเดินทางสู่ โกลโคสต ์ซ่ึงอยู่ห่างจากบริสเบน เมืองที่มีชายหาดสทีองทอดยาวถึง 

70 ก.ม. เมืองน้ีเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว และมีไลฟ์สไตล์ส าหรับวันหยุดพักผ่อนและยังเป็น

สวรรค์แห่งนักโต้คล่ืนอกีด้วย  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

ทีพ่กั   NOVOTEL SURFERS PARADISE หรือเทียบเท่ำ 



วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

บริสเบน – โกลโคสต ์– ดรีมเวิลด์ – โกลโคสต ์

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่ โลกแห่งควำมฝัน (DREAMWORLD) สถานที่แห่งความสนุกที่

รวมเอาทั้งสวนน า้และสวนสนุกเอาไว้  ด้วยกนั หากว่าท่านเป็นอกีคนที่ก าลังค้นหาประสบการณ์

ความท้าทายและความต่ืนเต้นเร้าใจ รอท่านอยู่ที่ น่ี สวนสนุกที่ถูกสร้างขึ้นบนเน้ือที่กว่า 210 

เอเคอร์ อัดแน่นไปด้วยเคร่ืองเล่นสุดหวาดเสียว TOWER OF TERRER  เคร่ืองเล่นที่มีความ

สูงเสียดฟ้าและความเร็ววินาทีต่อวินาที รวมทั้ง GIANT DROP ที่ได้รับการบันทึกในหนังสือ

กินเนสบุ๊คว่าเป็นเคร่ืองเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็วที่สุดในโลก หรือท่านจะทดลองเล่นวิน

เซิร์ฟ จาก FLOWRIDER ซ่ึงจะให้ความรู้ สึกเหมือนเล่นวินเซิร์ฟอยุ่จริงๆ เพียงแค่ยืนทรงตัว

อยู่บนแผ่นวินเซิร์ฟท่าน้ัน  

กลำงวนั  อิสระใหท่้ำนเลือกรบัประทำนอำหำรตำมอธัยำศยัภำยในสวนสนุก 

นอกจากน้ียังมีสตัว์น่ารักๆในสวนสัตว์ เช่น จิงโจ้ สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย หมีโคอา 

ดิงโก้ พอสซ่ัม วอมแบท เป็นต้น....ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ  ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเซตเมนูอำหำรไทย 

ทีพ่กั NOVOTEL SURFERS PARADISE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่ีข่องกำรเดินทำง  (4)  

โกลโคสต ์– ซิดนีย ์– ชมเมือง – ล่องเรือชมอ่ำวซิดนีย ์– ซิดนีย ์ทำวเวอร ์– ซิดนีย ์

เชำ้   บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรมทีพ่กั 

          น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่ซิดนีย์  

.......... น. ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ โดย สำยกำรบนิ ........ เที่ยวบนิที ่ ........  

.......... น.        เดินทางถงึ เมืองซิดนีย ์รับกระเป๋าแล้ว  

กลำงวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบริกำรท่ำนดว้ยเมนูอำหำรไทย 

น าท่านเดินทางสู่ ท่ำเรือเซอรคู์ลำรค์ีย ์ (Circular Quay) เพ่ือล่องเรือชมความงาม

ของอ่าวซิดนีย์ ชมโอเปร่าเฮ้าส ์ซิดนีย์ (Sydney Opera House) อาคารรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์

แปลกตาโดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอนัเป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของสะพานฮาร์

เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สญัลักษณ์ของออสเตรเลีย  

น าท่านเดินทางสู่ ซิดนีย ์ทำวเวอร ์(Sydney Tower) หอคอยชมวิวสงู 260 เมตร จาก

ชั้นล่างมีลิฟทค์วามเร็วสูงใช้เวลาเพียง 40 วินาทสีู่ชั้นบนสดุซ่ึงเป็นจุดชมวิวบนน้ีมองเหน็เมือง

ทั้งหมดได้รอบแบบ 360 องศา ทั้งฮาร์เบอร์ บริดจ์ โรงละครซิดนีย์ โอเปร่า เฮาส์ ท่าเรือ อ่าว

ซิด นีย์  แล ะส าห รับ ท่ านที่ ต้ อ งกา ร ท้ าทายความ ต่ืน เ ต้นกิ จกร รม  สกำย  วอล์ค  

(Sky Walk) ให้ท้าทายความกล้าด้วยการเดินชมวิวเมืองซิดนีย์บริเวณระเบียงด้านนอกบนยอด

หอคอยแบบไร้สิ่งใดกั้น ผู้ร่วมกจิกรรมจะต้องเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายเป็นชุดกนัลมมีโซ่คล้องเอว

เช่ือมกบัราวเหลก็เพ่ือป้องกนัการร่วงหล่นรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างดี  

(Sky Walk ไม่รวมอยู่ในค่าทวัร์ ท่านที่สนใจกรุณาติดต่อได้ที่แจ้งล่วงหน้า) 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรบนตึก SYDNEY TOWER ใหท่้ำนไดด้ืม่ด ำ่ 

กบัอำหำรพรอ้มชมวิวของตวัเมืองซิดนียจ์ำกมุมสูง 

ทีพ่กั    NOVOTEL SYDNEY DARLING HARBOUR HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 



วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง    (5)  

ซิดนีย ์– เมลเบริน์ – เกำะฟิลลิป – เมลเบริน์ 

  

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพ่ือเดินทางสู่กรุงเมลเบิร์น  

.......... น. ออกเดินทางสู่ กรุงเมลเบิร์น โดยสำยกำรบนิ....... เทีย่วบนิที ่......... 

.......... น. น าท่านเดินทางถงึ กรุงเมลเบริน์ รับกระเป๋าแล้ว  

 

กลำงวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยอำหำรจีน 

น าท่านเยือน เกำะฟิลลิป เดินทางสู่ เขตอนุรกัษธ์รรมชำติเกำะฟิลลิป ที่หาดซัมเมอร์

แลนด์  ให้ท่านได้พบกบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชื่นชมความน่ารักของ ฝงูเพนกวิน 

ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยาม

พระอาทิตย์เยน็ ท่านจะได้เหน็ฝูง เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเล

เพ่ือกลับคืนสู่รัง 

 

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร ..... พเิศษเมนูกุง้ลอ๊บสเตอร ์ 

ทีพ่กั THE SWANSTON MELBOURNE GRAND MERCURE หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีห่กของกำรเดินทำง    (6)  

เมลเบริน์ – จีลอง – เกรทโอเชีย่น โรด-เมลเบริน์  

 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลอง เมืองหน้าอ่าวที่งดงาม ที่ยังคงเอกลักษณ์ของบ้าน

ในสไตล์แบบวิคตอเรียที่สวยงาม ทั้งยังเป็นเมืองตากอากาศที่ส  าคัญแห่งหน่ึง เพ่ือน าท่าน

เดินทางสู่ เกรทโอเชีย่นโรด (Great Ocean Road) เส้นทางสดุโรแมนติค ที่สวยงาม ถนนสาย

น้ีเป็นถนนที่ตัดเลียบชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น ซ่ึงเป็นชายฝั่งที่คล่ืนลมพัดแรง 

ชายฝั่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าผาเว้าแหว่งจนปัจจุบันแผ่นดินบางส่วนกลายเป็นเกาะหินโด่

เด่นอยู่กลางทะเล มีรูปทรงแปลก ๆ ดูสวยงาม สมัผสักบัทศันียภาพที่จัดเข้าขั้นสวยงามที่สดุใน

โลก แต่ละจุดชมวิวจะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งมีชื่อเรียกต่าง ๆ ออกไปอีก 

ชื่อแต่ละชื่อล้วนแต่มีที่มาหรือบ่งบอกลักษณะคล้ายคลึง 

เปิดประสบกำรณใ์หท่้ำนเป็นพิเศษ !!  ส าหรับลูกค้าที่เดินทางกับอิมเมจ ฮอลิเดย์ 

น าท่านน่ังเฮลิคอปเตอร์ ชมความสวยงามของชายหาดกับหินรูปร่างแปลกตาได้จากมุมสูง ให้

ท่านได้ด่ืมด ่าความงามของธรรมชาติแบบเอก็ซ์คลูซีฟ  (ค่านั่งเฮลิคอปเตอร์รวมอยู่ในรายการ) 

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรทอ้งถิน่ 

 ช่วงบ่ายท่านจะได้พบกบั  TWELVE APOSTLES หรือ 12 สาวกของพระเจ้าเป็นแท่ง

หินปูนที่ ถูกธรรมชาติสลักให้มีรูปทรงแปลกๆ แตกต่างกันไป เรียงรายกระจายอยู่บริเวณ

ชายหาด แต่ความจริงมีไม่ครบ 12 แท่งดังชื่อ เพราะแท่งหินมีการผุกร่อนพังไปแล้ว 2 อนั ใน

อนาคตอาจจะไม่เหลือให้ชื่นชมอีกแล้ว ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตามอธัยาศัย ... จากน้ัน

เดินทางกลับสู่เมลเบิร์น  

ค ำ่ บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

ทีพ่กั THE SWANSTON MELBOURNE GRAND MERCURE หรือเทียบเท่ำ 

 

 



วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง    (7)  

เมลเบริน์ – ชมเมือง - EUREKA TOWER - ชอ้ปป้ิง – สนำมบนิ 

เชำ้ บริกำรอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรภำยในโรงแรม 

 น าท่านเที่ยวชม เมลเบริน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียและยังเป็นเมืองใหญ่อนัดับสอง

ของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวชม ตึกรฐัสภำ (Parliament House) อาคารที่ก่อสร้างตามแบบ

สถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เตม็ไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ 

จากน้ันเที่ยวชม กระท่อมกปัตนัคุก้ นักส ารวจชาวอังกฤษคนส าคัญของโลกผู้ค้นพบทวีป

ออสเตรเลีย สถานที่แห่งน้ีสร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิร์น น าท่าน

เดินทางสู่ ยูเรกำ้ สกำยเด็ค 88 (Eureka Tower) ต้ังอยู่ภายในตึกยูเรก้าทาวเวอร์ ชั้น 88 

เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุด ที่น่ียังมีอีกหน่ึงไฮไลท์น้ันกคื็อ การขึ้ นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในซีกโลกใต้ ใช้

เวลาขึ้นลิฟต์ไปยังช้ันที่ 88 เพียง 38 วินาทเีท่าน้ัน 

กลำงวนั    บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 

 จากน้ันอิสระที่ ห้ างสรรพสินค้า ย่าน ให้ท่ านได้ ช้อปป้ิงแบรนด์ดัง  อาทิ เ ช่น 

MAYOR,DAVID,JONES,WEST FIELDS ตามอธัยาศัย  

ค ำ่  บริกำรอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยเซตเมนูอำหำรไทย 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

23.30 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดย สำยกำรบินไทย แอร์เวย์  

เทีย่วบนิที ่TG 462 

 

วนัทีแ่ปดของกำรเดินทำง    (8)  

สนำมบนิสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

06.00 น.  เดินทางถงึ สนำมบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 

*********************** 

       หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ  

                เวลา และสายการบิน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

** ขอสงวนสทิธ์ิออกเดินทำงขั้นต ำ่ 10 ท่ำน ** 

       

         
  

 

ประเภทผูเ้ดินทำง ลูกคำ้ทัว่ไป สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 139,900.- 136,900.- 137,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   132,900.- 129,900.- 130,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 125,900.- 122,900.- 123,900.- 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 118,900.- 115,900.- 116,900.- 

พกัเดี่ยว เพิม่ท่ำนละ   24,000.- 24,000.- 24,000.- 

กรณีไม่ใชต้ัว๋เดินทำงระหว่ำงประเทศลดท่ำนละ 25,000.- 25,000.- 25,000.- 

http://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=280&PeriodID=1010


   

   เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณาช าระมัดจ าท่ำนละ 30,000.- บำท 

 ช าระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

 ช าระโดยเงินสด 

 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ชื่อบัญชี บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 

              ธนำคำรกสกิรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บญัชีกระแสรำยวนั 

                  หรือ ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์    เลขที ่ 081-6-00318-1   บญัชีกระแสรำยวนั  

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน 

 

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบตัรหลกั สมำชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 1369 1369 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่ำน)   1299 1299 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน   มีเตียงเสริม) 1229 1229 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 6 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่ำน  ไม่มีเตียงเสริม) 1159 1159 

พกัเดี่ยว ไดร้บัคะแนนเพิม่ท่ำนละ   240 240 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่) 1119 1119 

  

-  โปรแกรมนี้ สำมำรถใชค้ะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมทีไ่ดร้บัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง 

- สมำชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบตัรหลกั 

 

 

 



 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ รวม 

1. ค่าบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป –กลับช้ันประหยัด ตามเส้นทาง และ สายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พรอ้มค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่ง 

2. ค่าที่พัก 5 คืน หอ้งละ 2 ท่ำน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกนั  

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า (ส าหรับผู้ถอืหนังสอืเดินทางไทย) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ 

5. ค่ามัคคุเทศกท์ี่คอยอ านวยความสะดวกให้กบัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่าประกนัอบุัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่ำนละ 2,000,000.- บำท เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อตัรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายกจิกรรม SKY WALK ที่ SYDNEY TOWER 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาท ิค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์เป็นต้น 

3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 

4. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

5. ค่ำภำษีเช้ือเพลิงทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมีกำรเรียกเก็บเพิม่เติมอีก 

 

กำรยกเลิก  :   

 กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะน้ัน ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินมดัจ ำ 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอตัรำค่ำบริกำร 

 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในกำรคืนเงินทั้งหมด 

 

 

หมำยเหตุและเงือ่นไขในกำรรบับริกำร 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม

สรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อืน่, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งน้ีเพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอืน่เพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอืน่ใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 



5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเดก็ทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอืน่ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกสิทธปิระโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งช่ือรอไว้ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทางท่านอืน่ 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทวัร์

อืน่ทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินมัดจ า  

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  14 วัน  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง  10 วัน  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที่ท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปล่ียนชื่อ

ตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตัว๋เคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการที่ท่านถูกปฏเิสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสือ่มเสยี รวมถงึการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน 

13. ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ

ก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทวัร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทวัร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออก

เดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกดิขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่

ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก

เดินทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการ

บิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อบุัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ี

เพ่ือค านึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สดุ 

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ

สถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ

คณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 



18. ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป 

20. เมือ่ท่ำนจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึท่ำนยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่ริษทัฯ แจง้แลว้ขำ้งตน้ 


