
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิมเมจ ฮอลิเดย ์ขอมอบโปรแกรมท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียสุดพิเศษ  

บรสิเบน - เขาคุทธา โกลโ์คสต ์สวนสนุก DREAM WORLD ชอ้ปป้ิงเตม็อ่ิม 

เมลเบิรน์ - เกาะฟิลลิปชมความน่ารกัของเหล่าเพนกวิน ข้ึนเฮลิคอปเตอรช์มเกรทโอเช่ียนโรด 

ซิดนีย ์– ล่องเรอืชมโอเปรา่เฮาส ์วนอุทยานบลเูมาทเ์ท่น ชมวิวบนตกึ SYDNEY TOWER  

สะสมไมลก์บัการบินไทย พรอ้มที่พกั อาหารเลิศรส และการบริการแบบ แลว้คุณ...จะรกัเรา   

 
ก าหนดการเดินทาง 18–26 พ.ย./30 พ.ย.–8 ธ.ค./2-10 ธ.ค. 2017   จ  านวน 10 ท่านเท่านั้น   

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – บริสเบน 

21.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ประต ู2 ROW: D สายการไทย แอรเ์วย ์(TG)  

 พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2) บริสเบน – ซิตี้ ทวัร ์– เขาคุทธา – ฮารเ์บอรท์าวน ์– บริสเบน 

00.01 น.  ออกเดินทางสู่บริสเบน  โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  TG473 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 9 ชัว่โมง) 

12.05 น.  ถึงสนามบิน เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาทอ้งถ่ินของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ น าท่านเท่ียวชม เมืองบริสเบน รฐัควีนสแ์ลนด ์เมืองใหญ่

อนัดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่น ้าบริสเบน เปิดโปรแกรมดว้ยการชม แลนด์มาร์คของเมือง BRISBANE 

CITY HALL ศาลากลางหินทรายสี แดง ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง พรอ้มความสง่างามของหอนาฬิกาท่ีสูงชะลูดขึ้ นสู่

ทอ้งฟ้าอยู่เบ้ืองหลัง ชม South Bank Parklands เคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดังาน World Expo ในปี 1988 และงานฉลอง 

200 ปีของออสเตรเลีย สวยงามดว้ยการจัดวางผังเมืองอย่างมีระเบียบ จนไดร้ับการขนานนามว่า “เมืองหลวงแห่ง

อนาคต”มีพื้ นท่ีประมาณ 16 เฮคเตอร ์เป็นสถานท่ีท่ีมีชายหาด และทะเลสาบจ าลองส าหรบัการว่ายน ้า   
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 น าท่านขึ้ นเขาคุทธา (Mount Coot-tha) เป็นสถานท่ีชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองแบบ 360 องศา จากน้ันน าท่าน

เดินทางสู่ ฮารเ์บอร ์ทาวน ์เอา้ทเ์ล็ต ศนูยร์วมแบรนดช์ั้นน า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อิสระ ท่านเลือกซ้ือและชอ้ป

สินคา้ต่างๆมากมาย สนุกสนานกับการช้อปป้ิงสินคา้แบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, 

QUICKSILVER เป็นตน้ หรือสินคา้กีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE NORTH FACE… ฯลฯ จากน้ันเพลิดเพลินกบั

การชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดด์งัต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO,MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, 

LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็นตน้...จากน้ันน าท่านเดินกลบัสู่ท่ีพกั 

 

ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยอาหารจนี 

ที่พกั  MERCURE KING GEORGE SQUARE HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)  โกลโคสต ์- DREAM WORLD (เตม็วนั) – ชมการแสดงพ้ืนเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ โกลโคสต ์ซ่ึงอยูห่่างจากบริสเบน ไปทางใตป้ระมาณ 1ชม เมืองท่ีมีชายหาดสีทองทอดยาวถึง 

70 ก.ม. เมืองน้ีเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว และมีไลฟ์สไตลส์ าหรบัวนัหยุดพกัผ่อน นอกจากยงัเป็นสวรรคแ์ห่งนักโตค้ล่ืน

อีกดว้ย น าท่านเดินทางสู่ โลกแห่งความฝนั (DREAMWORLD) สถานท่ีแห่งความสนุกท่ีรวมเอาทั้งสวนน ้าและสวนสนุก

เอาไว ้ ดว้ยกนั หากว่าท่านเป็นอีกคนท่ีก าลงัคน้หาประสบการณค์วามทา้ทายและความต่ืนเตน้เรา้ใจ รอท่านอยูท่ี่น่ี สวน

สนุกท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนเน้ือท่ีกว่า 210 เอเคอร ์อดัแน่นไปดว้ยเคร่ืองเล่นสุดหวาดเสียว TOWER OF TERRER  เคร่ืองเล่นท่ี

มีความสงูเสียดฟ้าและความเร็ววินาทีต่อวินาที รวมทั้ง GIANT DROP ท่ีไดร้บัการบนัทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเคร่ือง

เล่นท่ีมีความสงูท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในโลก หรือท่านจะทดลองเล่นวินเซิรฟ์ จาก FLOWRIDER ซ่ึงจะใหค้วามรูสึ้กเหมือนเล่น

วินเซิรฟ์อยุจ่ริงๆ เพียงแค่ยนืทรงตวัอยูบ่นแผ่นวินเซิรฟ์ท่าน้ัน  
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เที่ยง  อิสระใหท้า่นเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อไม่ใหเ้ป้นการเสียเวลานอกจากน้ียงัมีสตัวน่์ารกัๆในสวนสตัว ์

เช่น จิงโจ ้สญัลักษณ์ของออสเตรเลีย หมีโคอาล่า ท่ีนอนราวๆ 20 ชัว่โมงและต่ืนอีก 4 ชัว่โมงเพื่อมากินใบยคูาลิปตัส 

และยงัมีสตัวอ์ีกหลายหลายชนิดใหไ้ดช้ม เช่น ดิงโก ้พอสซัม่ วอมแบท เป็นตน้....ใหท้า่นไดถ้า่ยรูปกบัหมีโคอาล่าเป็นที่

ระลึก จากน้ันน าท่านชมการแสดงวิถี ชีวิตแบบคาวบอยของชาวออสเตรเลียในอดีต ท่ี“ออสเตรเลียน เอาตแ์บก๊ สเปค

แทคคลู่าร”์ (Australian Outback Spectacular)ชมโชวอ์นัตระการ ตาของเหล่านักแสดงมืออาชีพ ท่านจะต่ืนตาต่ืนใจกบั

การแสดง แสง สี เสียงอนัต่ืนเตน้เรา้ใจราวกบัไดเ้ขา้ ไปอยูใ่นเมืองคาวบอย ในหอ้งท่ีจ าลองเป็นโรงนาขนาดใหญ่ ชมการ

แสดงท่ีบอกเล่าเร่ืองราวความเป็นอยู่ในอดีตไดอ้ย่างน่าประทบัใจ นอกจากน้ียงัมีการแสดงรอ้งเพลง ขี่มา้ผาดโผน และ

ร่วมเชียรก์ารแขง่ขีม่า้อยา่งสนุกสนาน 
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ค า่ บริการอาหารค า่ ณ Australian Outback Spectacular บริการทา่นดว้ยอาหารพ้ืนเมือง 

 

 

ที่พกั GRAND CHANCELLOR (SURFER PARADISE) HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)   โกลโคสต ์– ซิดนีย ์– ชมเมือง – ล่องเรือชมความงามอ่าวซิดนีย ์– SYDNEY TOWER 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.......... น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางสูซิ่ดนีย ์ 

........ น.  ออกเดินทางสูซิ่ดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF ......  (ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.35 ชม.) 

........ น.        น าท่านเดินทางถึง เมืองซิดนีย ์รบักระเป๋าแลว้  
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยอาหารไทย 

จากนั้นน าท่านชมย่านบุกเบิก “เดอะ ร็อก” ท่ีท้ิงร่องรอย เมื่อครั้ง กปัตันเจมส ์คุก ยกพลขึ้ นบกอาคารท่ีเก่าแก่ยงัคง

ไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวน้านกว่า 200 ปี แลว้ชมภาพอนังดงามของ สะพานฮาเบอรแ์ละโรงละครโอเปร่า ท่ีสวยงามผ่าน

ชมยา่นท่ีท าการส าคญัของรฐันิวเซา้ทเ์วลล์ แลว้บนัทึกภาพอนังดงามท่ีจุดชมวิว แมคควอรี่แชร ์จากน้ันเลาะเลียบเสน้ทาง

ริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนครซิดนีย์ไ ปชม “เดอะแก๊ป” ช่องแคบท่ีกั้นอยู่

ระหว่างอ่าวซิดนีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิค น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอรค์ลูารค์ีย ์(Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความ

งามของอ่าวซิดนีย ์ชมโรงอุปรากรซิดนีย ์(Sydney Opera House) ดว้ยรูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรม

ร่วมสมยั โดดเด่นดว้ย หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง ( Jorn Utzon) 

สถาปนิกชาวเดนมารก์ เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์

เบอร ์(Sydney Harbour Bridge) สญัลกัษณข์องออสเตรเลีย 
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น าท่านเดินทางสู่ ซิดนีย ์ทาวเวอร ์(Sydney Tower) หอคอยชมวิวสูง 260 เมตร สูงท่ีสุดในดินแดนซีกโลกใตไ้ม่ว่าจะ

มองจากมุมไหนก็จะเห็นหอคอน้ีเด่นเป็นสง่า จากชั้นล่างมีลิฟทค์วามเร็วสงู ใชเ้วลาเพียง 40 วินาทีสู่ชั้นบนสุดซ่ึงเป็นจุด

ชมวิว (Observation Deck) บนน้ีมองเห็นเมืองทั้งหมดไดร้อบแบบ 360 องศา ทั้งฮารเ์บอร ์บริดจ ์โรงละครซิดนีย ์โอเป

ร่า เฮาส ์ท่าเรือ อ่าวซิดนีย ์และทา้ทายความต่ืนเตน้ดว้ย สกาย วอลค์ (Sky Walk) ใหท้า้ทายความกลา้ดว้ยการเดินชม

วิวเมืองซิดนียบ์ริเวณระเบียง ดา้นนอกบนยอดหอคอยแบบไรส่ิ้งใดกั้น นอกจากเห็นวิวท่ีไม่มีอะไรมาบดบงัแลว้ ยงัไดร้บั

ประสบการณต่ื์นเตน้ไม่เหมือนใคร คนกลว้ความสงูไม่ตอ้งห่วงเพราะท่ีน่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัใหก้บัผูเ้ล่น โดยก่อน

เดินสู่ดา้นนอกจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายเป็นชุดกนัลม มีโซ่คลอ้งเอวเช่ือมกบัราวเหล็กเพื่อป้องกนัการร่วงหล่นรวมทั้ง

มีเจา้หน้าท่ีคอยดแูลอย่างดี พรอ้มใหข้อ้มลูของเมืองซิดนียอ์ย่างละเอียด แถมยงับริการถ่ายภาพจากมุมท่ีสงูท่ีสุดใหด้ว้ย 

(Sky Walk ไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร ์ท่านท่ีสนใจกรุณาติดต่อไดท่ี้หว้หน้าทวัร)์ 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารบนตึก SYDNEY TOWER ใหท้่านไดด้ื่มด า่กบัอาหาร พรอ้มชมวิวของตวัเมืองซิดนีย์

จากมุมสูง  

ที่พกั NOVOTEL SYDNEY DARLING HARBOUR HOTEL  หรือเทียบเทา่  

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง  (5)   ซิดนีย ์– บลเูมาเท่นส ์– หุบเขาสามพี่นอ้ง – นัง่รถราง – ซิดนีย ์

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติบลเูมา้ทเ์ท่น เจา้ของฉายา “แกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย” ท่ีไดร้บัการขึ้ น

ทะเบียนเป็นมรดกโลกครอบคลุมเน้ือท่ีมากกว่า หน่ึงลา้น เฮคเตอร์ นอกจากน้ันยงัมีความมหศัจรรยท่ี์เกิดขึ้ นภายใน

อุทยานแห่งน้ี นัน่คือการคน้พบตน้สนดึกด าบรรพว์อลเล งอกงามในเขตหุบเขาท่ีห่างไกลของท่ีแห่งน้ี โดยไม่มีใครพบเห็น

จนกระทัง่ปี 1994 นัน่เป็นเพราะว่าความอุดมสมบรูณแ์ละความหนาแน่ของป่าไมใ้นบริเวณน้ี บลเูมา้ทเ์ท่น หรือหุบเขาสี

น ้าเงิน แห่งน้ี มีทัศนียภ์าพท่ีงดงาม และมีความคลา้ยคลึงกับแกรนด์แคนยอนในอเมริกา เพียงแต่ประกายสีน ้ าเงิน

ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน ้ามนัของตน้ยคูาลิปตสัท่ีปกคลุมพื้ นดินและกระทบกบัแสงสว่างท าใหเ้กิดประกายสีน ้าเงิน
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ดงักล่าว ใหท่้านไดช่ื้นชมและสมัผสัทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่  น าท่านสู่จุดชมวิว หุบเขาสามพี่นอ้ง 

(Three’s Sister) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูกเรียงติดกนั ต านานกนัเก่าแก่ ของ ความรกั ความเศรา้ และสงคราม จากพี่น้อง

สามสาวเผ่าอะบอริจิ้ น ท่ีสุดทา้ยตอ้งยอมพลีชีพ เพื่อรกัษาความสงบของเผ่าเอาไว ้ถือเป็นไฮไลทข์องการชม วนอุทยาน

บลูเมา้ทเ์ท่น แห่งน้ี  

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางสู่ น าท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนัง่รถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถ

ขนถ่านหินในสมยั ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา เรียกไดว้่าเป็นรถไฟลงเขาที่ชนัที่สุดในโลก ท่ีพรอ้มจะ

สรา้งความต่ืนเตน้เล็กๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้มาเท่ียวชม ผ่านหน้าผาสงูชั้น ถ ้ามืด และทางลาดลงมายงัเนินดา้นล่าง ดว้ยความเร็ว 4 

เมตร ต่อวินาที รางวลัของผูก้ลา้ในครั้งน้ีคือ วิวอนัตระการตาของหุบเขาอนักวา้งใหญ่ พรอ้มดว้ยหน้าผาท่ีมีตน้ไมป้กคลุม

สีเขียวขจี และท่านอาจโชคดี มองเห็นถึง หุบเขาสามพี่น้องอีกดว้ย จากน้ันผจญภยักนัต่ออีกนิด ดว้ยเส้นทางเดินง่ายๆ 

แต่อุดมไปดว้ยความงามของการสรา้งสรรคท์ั้งจากธรรมชาติ และฝีมือมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นพนัธไ์มห้ลายรอ้ยสายพนัธ ์ตน้

สน เฟิร์น มอส หรืออาจจะไดแ้วะทักทายกับสัตว์ป่าหายาก นกนานาพันธ์  ท่ีแข่งขนัอวดสีสันตอ้นรับนักท่องเท่ียว 

นอกจากน้ียงัมีการจดัแสดงการท าเหมืองถ่ายหินในสมยัโบราณ เพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศการเดินป่า รวมทั้งใหร้ะลึกขึ้ น

สถานท่ีแห่งในอดีต ท่ีเคยเป็นเหมืองขนาดใหญ่มากก่อนท่ีจะโดน การท่องเท่ียวเอื้ อมมือเขา้มาเปล่ียนแปลง น าท่านขึ้ น

กระเชา้ Scenic cender กลับขึ้ นไปบนความสูงกว่า 200 เมตร เพื่อชมความงดงามของทิวทัศน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ี

แตกต่างพรอ้มชมวิวทิวทศัน์บน Echo Point..  

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร NICK’S SEDFOOD ใหท้า่นไดล้ิ้มลองอาหารทะเลรา้นดงั 
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ที่พกั NOVOTEL SYDNEY DARLING HARBOUR HOTEL  หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่หกของการเดินทาง  (6)   ซิดนีย ์– เมลเบิรน์ – เกาะฟิลลิป – เมนูพิเศษกุง้ล็อบเตอร ์  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อน าท่านโดยสาร เคร่ืองบินภายในประเทศ สู่กรุงเมลเบิรน์  

............น. ออกเดินทางสู่ กรุงเมลเบิรน์ โดยสายการบิน................ เท่ียวบินท่ี...................... 

............น. น าท่านเดินทางถึง กรุงเมลเบิรน์ รบักระเป๋าแลว้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บริการทา่นดว้ยอาหารจนี 

  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป แวะชม ไร่ไวน์ของชาวออสซ่ี พรอ้มชิมและเลือกซ้ือไวน์ตามอธัยาศยั และน าท่าน

เดินทางสู่ Philip Island น าท่านเดินทางสู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ท่ีหาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ ท่านไดพ้บกับ

ประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการช่ืนชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวิน ท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตาม

ธรรมชาติ ในบรรยากาศอนัสวยงามดว้ยสีแสงยามพระอาทิตยเ์ย็น ท่านจะไดเ้ห็นฝูง  เพนกวินตัวน้อยพรอ้มใจกนัยก

ขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลบัคืนสู่รงั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... พิเศษเมนูกุง้ลอ๊บสเตอร ์ทา่นละ 1 ตวั 

ที่พกั SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเทา่   
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วนัที่เจด็ของการเดินทาง   (7)  เมลเบิรน์ – จลีอง - เกรทโอเช่ียน โรด-เมลเบิรน์ - ชมเมือง 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลอง เมืองหน้าอ่าวท่ีงดงาม และมีมหาวิทยาลยัท่ีมีช่ือเสียง เมืองท่ียงัคงเอกลกัษณ์ของ

บา้นในสไตล์แบบวิคตอเรียท่ีสวยงาม ทั้งยงัเป็นเมืองตากอากาศท่ีส าคญัแห่งหน่ึง เพื่อเดินทางสู่ เกรทโอเช่ียน โรด 

(Great Ocean Road) เสน้ทางสุดโรแมนติค ท่ีสวยงาม ถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีตัดเลียบชายฝัง่ดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้อง

เมลเบิร์น ซ่ึงเป็นชายฝั่งท่ีคล่ืนลมพัดแรง ชายฝั่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าผาเวา้แหว่งจนปัจจุบันแผ่นดินบางส่วน

กลายเป็นเกาะหินโด่เด่นอยู่กลางทะเล มีรปูทรงแปลก ๆ ดูสวยงาม สมัผสักบัทศันียภาพท่ีจดัเขา้ขัน้สวยงามท่ีสุดในโลก 

แต่ละจุดชมวิวจะมีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัออกไป อีกทั้งมีช่ือเรียกต่าง ๆ ออกไปอีก ช่ือแต่ละช่ือลว้นแต่มีท่ีมาหรือบ่ง

บอกลกัษณะคลา้ยคลึง เปิดประสบการณใ์หท้่านเป็นพิเศษ ส าหรบัลูกคา้ที่เดินทางกบัอิมเมจ ฮอลิเดย ์น าท่านนัง่

เฮลิคอปเตอร ์ชมความสวยงามของชายหาดกับหินรูปร่างแปลกตาไดจ้ากมุมสูง ใหท้่านไดด้ื่มด า่ความงามของ

ธรรมชาติแบบเอ็กซค์ลซีูฟ  (ค่านัง่เฮลิคอปเตอรร์วมอยูใ่นรายการ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย ตลอดเสน้ทางแสนสวยท่ีธรรมชาติรงัสรรคข์ึ้ นน้ันท่านจะไดพ้บกบั  Twelve Apostles หรือ 12 สาวกของพระเจา้เป็นแท่ง

หินปนูท่ีถูกธรรมชาติสลกัใหม้ีรูปทรงแปลกๆ แตกต่างกนัไป เรียงรายกระจายอยูบ่ริเวณชายหาด แต่ความจริงมีไม่ครบ 

12 แท่งดังช่ือ เพราะแท่งหินมีการผุกร่อนพงัไปแลว้ 2 อนั ในอนาคตอาจจะไม่เหลือใหช่ื้นชมอีกแลว้   ท่ีแห่งน้ีเป็น

สถานท่ียอดนิยมท่ีใชถ่้ายท าภาพยนตรจ์ากทัว่โลก และเป็นตน้ก าเนิดของภาพยนตร ์เร่ืองจอวส์ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก 

น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัถูกน ้าทะเลกดัเซาะจนโค่นลงเหลือเพียงแค่ 9 กอ้นเท่าน้ัน... Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรูป

โคง้ขนาดใหญ่ เกิดจากการท่ีส่วนตรงกลาง ถูกน ้าทะเลกดัเซาะจนทะลุ ก่อใหเ้กิดรูปร่าง คลา้ยสะพานโคง้ LONDON 

BRIDGE หรือ สะพานลอนดอนก็จะมีลกัษณะคลา้ยสะพานท่ีขา้มแม่น ้าเทมสใ์นกรุงลอนดอน ปัจจุบนั  เกาะหินแห่งน้ีได้

ถูกคล่ืนลมซดัจนขาดออกจากแผ่นดินใหญ่ เหลือเป็นเพียงเกาะหินขนาดใหญ่กลางทะเลเท่าน้ัน น่าจะเกิดจากการยุบตวั

ของส่วนเช่ือม New Field Bay ก็ไดม้าจากช่ือของเรือท่ีมาอับปางลงในบริเวณน้ัน ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก ตาม

อธัยาศยั ..จากน้ันเดินทางกลบัสู่เมลเบิรน์  
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ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย   

ที่พกั SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเทา่   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง (8)   เมลเบิรน์ – ชมเมือง - EUREKA TOWER - ชอ้ปป้ิง – สนามบิน 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเท่ียวชม เมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรียและยงัเป็นเมืองใหญ่อนัดบัสองของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวชม

ตึกรฐัสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ์ จากน้ันน าท่านเท่ียวชมกระท่อมกปัตนัคุก้ นักส ารวจชาวองักฤษคนส าคญั

ของโลกผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย สถานท่ีแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมอืงเมลเบิรน์ 
น าท่านเดินทางสู่ ยูเรกา้ สกายเด็ค 88 (EUREKA TOWER) ตั้งอยู่ภายในตึกยเูรกา้ทาวเวอร์ ชั้น88 เป็นจุดชมวิวท่ีสูง

ท่ีสุดในซีกโลกใตส้ามารถมองวิวมองเมลเบิร์นไดท้ัว่ทั้งเมือง นอกจากวิวสวยๆท่ีท่านจะไดส้ัมผัสแลว้ ท่ีน่ียงัมีอีกหน่ึง

ไฮไลทน้ั์นก็คือ การขึ้ นลิฟตท่ี์เร็วท่ีสุดในซีกโลกใต ้ใชเ้วลาขึ้ นลิฟตไ์ปยงัชั้นท่ี 88 เพียง 38 วินาทีเท่าน้ัน 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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 จากน้ันอิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงแบรนดด์งั ท่ีหา้งสรรพสินคา้ดงัๆมากมาย อาทิเช่น MAYOR,DAVID,JONES,WEST FIELDS 

ตามอธัยาศยั เช่น ผลิตภณัฑจ์ากเดวิดโจนส ์ครีมบ ารุงผิวท ามาจากไขมนัแกะ เส้ือผา้แบรนดด์งัน าสมยัในยา่นชอ้ปป้ิงเซ็น

เตอร ์

ค า่  อิสระรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยัเพ่ือไม่เป็นการเสียเวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ 

จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบิน 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง (9)  เมลเบิรน์ - กรุงเทพฯ 

00.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 462 
05.40น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวสัดิภาพ. 

 

 
 

อตัราค่าบริการส าหรบัเดินทาง 10 ทา่นข้ึนไป 

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาท่านละ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตยีงเสริม) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 

มีตัว๋แลว้ ลด ท่านละ 

165,900.- 

157,900.- 

149,900.- 

141,900.- 

36,000.- 

22,000.- 

162,900.- 

154,900.- 

146,900.- 

138,900.- 

36,000.- 

22,000.- 

163,900.- 

155,900.- 

147,900.- 

139,900.- 

36,000.- 

22,000.- 

 **กรณีท่านที่ไม่ข้ึนเฮลิคอปเตอร ์ลดค่าบริการท่านละ 3,000 บาท** 
 

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1629 

1549 

1469 

1389 

360 

1409 

1629 

1549 

1469 

1389 

360 

1409 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

- **ขอสงวนสิทธิไม่ออกเดินทางในกรณีเดินทางต า่กว่า 10 ทา่น** 
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อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( ส าหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอ านวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และคา่ประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ  1,000,000.- บาท 

 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 

3. ค่าท าหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน : ส าหรบัการจอง กรุณาช าระมดัจ า ทา่นละ 40,000. - บาท   ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 ช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบญัชี  บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 

            ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์  เลขที ่639-1-00264-7  บญัชีกระแสรายวนั 

หรือ ธนาคารกรุงไทย   สาขายอ่ยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1  บญัชีกระแสรายวนั 

  “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 

เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ต า่กวา่ 6 เดือน 

 รปูถ่ายสี จ านวน 2 รปู (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

 ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

 ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, ส าเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  

 หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นั้น)  หรือส าเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

 ขา้ราชการจะตอ้งมีหนังสือรบัรองการท างาน (ภาษาองักฤษเทา่นั้น)   

 ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอส าเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

 หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจ  า ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจาก

ธนาคารเทา่นั้น กรณีท่ีบางทา่นตอ้งการใช ้statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ตอ้งเป็นยอดคงเหลือแบบ

ไม่ติดลบเทา่นั้น (ควรใช ้Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใชส้มุดเงินฝากตวัจริง เพราะระหว่างการยืน่วีซ่าใชเ้วลา

ประมาณ 10 -15 วนั ทา่นจะไม่สามารถใชส้มุดเงินฝากไดจ้นกว่าจะไดร้บัผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ สถานทูต

ออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใชย่ื้นวีซ่า 

 เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจ าตวันักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน 

 เด็กอายุต า่กว่า 18 ปี หากไม่ไดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทางไปดว้ย 

โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่นั้น ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพรอ้มกนัไม่ตอ้งใชห้นังสือยนิยอม )  
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 ส าหรบัผูสู้งอายตุั้งแต ่75 ปีข้ึนไปตอ้งตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมกบัโรงพยายามท่ีสถานทูตออสเตรเลียก าหนดเทา่นั้น โดยตอ้ง

ยืน่วีซ่าเขา้ไปก่อนแลว้สถานทูตจะออกแบบฟอรม์ตรวจสุขภาพใหโ้ดยระบุโรงพยาบาลและหมอไวเ้ทา่นั้น นอกจากน้ีจะตอ้ง 

ท าประกนัสุขภาพระหวา่งเดินทางส าหรบัผูสู้งอายเุพิ่ม โดยมคี่าใชจ้่ายต่อท่านประมาณ 800 บาท (ค่าใชจ้า่ยในการท าประกนั

สุขภาพไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่บริการ ซ่ึงลกูคา้สามารถจดัท าเองได)้ โดยทางโรงพยาบาลจะระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได”้ ส าหรบัผูสู้งอายผุลวีซ่าอาจจะออกล่าชา้กว่าบุคคลทัว่ไปควรยืน่มากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง 

บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผ่านเพราะบริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนยืน่เอกสารใหเ้ทา่นั้น การออกวีซ่าข้ึนอยูก่บัผล

สุขภาพของทา่นและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต  

 ระยะเวลาในการยืน่วีซ่าประมาณ 12 -15 วนั หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ท่ียืน่เขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกวา่จะถึงวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วี

ซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายในคณะ

ทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 
 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ช าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหแ้ก่

ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางต า่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

http://line.me/ti/p/@lnl2257b
tel:0866888081
http://imageholidays.com/


 

 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม
เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. ส าหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือด าเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายนืยนัส าหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือช าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบส าหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยืนยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องก านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 

18. ต าแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้ักษณะต าแหน่งท่ีนัง่

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 
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