
 

 
10 วนั 7คืน ออสเตรเลยี แทสมาเนีย เมลเบิร์น 

 (ซิดนีย์ – แทสมาเนีย – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ด – พงิค์เลค) 
 

 
 

โปรแกรมพเิศษ ...สายการบนิไทย (TG) พร้อมเทีย่วบินภายใน 
10 – 19 เม.ย. 2563 / 24 เม.ย.- 3 พ.ค. 2563 

เร่ิมต้น …. 99,900 บาท  
(บินเข้าซิดนีย์ – บินออกเมลเบิร์น… รวมวซ่ีาและทปิแล้ว) 

ซิดนีย์ – โอเปร่าเฮ้าส์ – โฮบาร์ต – ริชมอนด์ – พอร์ทอาเธอร์ – ล่องเรือสู่เกาะแทสมนั – อทุยานแทสมนั   
สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวลิ – แทสมนัอาร์ก – โบล์วโฮล – อทุยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ – บีเชโน  
 เซนต์เฮเลน – เบย์ออฟไฟร์ – ลอนเซสตัน – เดวอนพอร์ท – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโรดส์  

 
 



วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซิดนีย์ 

16.30 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน D (แถว D) ประตูทางเขา้ท่ี 1- 4 อาคารผูโ้ดยสาร  
สายการบินไทย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ 

19.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินซิดนีย ์(SYD)โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG475  
 สายการบินบริการอาหารค ่าและอาหารเชา้ บนเคร่ืองบิน (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
 

วนัทีส่อง เกาะค็อกคาทู (เกาะมรดกโลกแห่งซิดนีย์) – ซิดนีย์โอเปร่าเฮ้าส์ 

07.20 น. เดินทางถึงสนามบินซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 
 น าท่านนั่งเรือเฟอร์ร่ีสู่เกาะค็อกคาทู (Cockatoo Island) เกาะมรดกโลกแห่งแดนจิงโจ ้จากเกาะยงัสามารถ

มองเห็นสะพานฮาเบอร์บริดจ์ ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากตวัเมืองซิดนีย ์เกาะแห่งน้ีองค์การยูเนสโกไดข้ึ้นทะเบียนให้
เป็นมรดกโลก เป็นเกาะท่ีมีประวติัยาวนานตั้งแต่สมยัสงครามโลก อีกทั้งเคยเป็นเรือนจ า ท่ีคุมขงันักโทษ
สมยัก่อน และเป็นอู่ซ่อมเรือ ต่อเรือรบ จึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงอนุรักษแ์ห่งหน่ึง ทั้งน้ีในอดีตเกาะแห่งน้ีมี
แต่เพียงชาวอะบอริจ้ิน ชนพื้นเมืองเขา้มาท าการประมง ต่อมาในปี 1839-1850 รัฐบาลรัฐนิวเซาทเ์วลส์ ไดเ้ลือก
ให้เกาะแห่งน้ีเป็นท่ีจ าคุกนกัโทษอีกแห่ง เน่ืองจากคุกท่ีมีอยูน่ั้นเร่ิมแออดัดว้ยจ านวนนกัโทษท่ีเพิ่มข้ึน และปี 
1900 มีการเปล่ียนเกาะน้ีให้กลายเป็นอู่ต่อเรือแทน เพื่อใชส้ร้างเรือรบของออสเตรเลียในช่วงสงครามโลกคร้ัง
ท่ีสอง จนกระทัง่ปี 1965-1992 ก็มีการปิดอู่ต่อเรือแห่งน้ี โดยเคร่ืองจกัรต่างๆ ก็ถูกขายทิ้งไป อาคารหลายๆ 
แห่งและท่าเรือหลายท่าก็ถูกท าลายไป ทิ้งไวเ้ป็นต านาน น าท่านเท่ียวชมเร่ืองราวประวติัศาสตร์ของซิดนียผ์า่น
โบราณสถานท่ียงัคงหลงเหลือใหเ้ห็นบนเกาะแห่งน้ี  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักรและหอยเป๋าฮ้ือทะเลใต)้  
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองซิดนีย ์(Sydney) เมืองหลวงของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ อีกหน่ึงมนตเ์สน่ห์ ท่ีเป็นเสมือนแม่เหล็ก

ท่ีคอยดึงดูดผูค้นจากต่างถ่ิน ให้แวะเวียนมาเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของออสเตรเลียแห่งน้ี น าท่านถ่ายรูปกบัสะพาน
ซิดนียฮ์าร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge) สถานท่ีท่ีท่านจะไดส้ัมผสัความงดงามของเมืองซิดนียใ์นมุมมองท่ี
แตก ต่ าง ช่ืนชมกับความยิ่ งให ญ่ ของส่ิ ง ท่ี ได้ ช่ื อว่า เป็น เอกลักษ ณ์ ท่ีส าคัญ ท่ี สุ ดแ ห่ งห น่ึ งของ
ออสเตรเลีย  จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกบัซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ (Sydney Opera House) เป็นหน่ึงในส่ิงก่อสร้าง
สมยัใหม่ท่ีรู้จกักนัดีทัว่โลก ไดรั้บการออกแบบโดยสถาปนิกชาวเดนมาร์ก ยอร์น อุตซอน (Jørn Utzon) โดย
โอเปร่าเฮาส์ตั้งอยูบ่ริเวณปากอ่าวซิดนีย ์โดยภายในแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ ไม่วา่จะเป็น โรงแสดงคอนเสิร์ต 
โรงอุปรากร โรงละคร เพลเฮาส์ และอ่ืนๆอีกมาก   

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กัระดับ 4 ดาว Novotel Airport Hotel**** หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม ซิดนีย์- บินภายในสู่โฮบาร์ต (เกาะแทสมาเนีย) 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
07.00 น. น าท่านเชคอินเคาน์เตอร์ สายการบิน เวอร์จ้ิน แอร์ไลน์ 
09.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินซิดนีย ์สู่สนามบินโฮบาร์ตโดยเท่ียวบิน VA1530 (ใชเ้วลาบินประมาณ 1.55 ช.ม.) 
11.25 น. เดินทางถึงสนามบินโฮบาร์ต 
กลางวนั รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 



บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมืองโฮบาร์ต (Hobart) เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนีย ท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมือง
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดล าดบัท่ี 2 รองลงมาจากซิดนีย ์จากการก่อตั้งเมืองในออสเตรเลียเม่ือปี ค.ศ.1803 เมืองโฮบาร์ต
ตั้งอยูค่ร่อมสองฝ่ังของ ปากแม่น ้ าเดอร์เวนท ์(Derwent River) โดยมี ภูเขาเวลลิงตนั (Mt. Wellington) เป็นฉาก
หลงั ทั้งน้ีโฮบาร์ตอุดมไปดว้ยมรดกจากยุคอาณานิคม ความงามของธรรมชาติ และบรรยากาศของเมืองเก่าท่ี
เต็มไปดว้ยความร่ืนเริงของบาร์และร้านอาหารในเมืองยามค ่าคืน น าท่านเดินทางสู่อลิซาเบธสตรีท (Elizabeth 
St Mall) ศูนยข์อ้มูลนกัท่องเท่ียว ธนาคาร และท่ีท าการไปรษณียห์ลกับนถนนอลิซาเบธ น าท่านแวะชม ซาลา
แมนกาเพลส (Salamanca Place) ชุมชนเล็กๆของชาวแทสมาเนีย ท่ีเรียงรายไปดว้ย  ตึกเก่าและอาคารโบราณ
ในยุคอาณานิคมองักฤษ น าท่านเดินลัดเลาะเขา้สู่ ย่านแบตเตอร่ีพอ้ยน์ท (Battery Point) ซ่ึงเป็นเขตชุมชน
โบราณสมัยอาณานิคมยุคต้นๆท่ีได้รับการรักษาสภาพไวเ้ป็นอย่างดี ผ่านชมหมู่อาคารโบราณท่ีสง่างาม 
เช่น  Arthur Circus Cottages, โบสถ์เซนต์ และพิพิธภัณฑ์  Van Diemen's Land Folk Museum อาคารสมัย
จอร์เจียนท่ีตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซ่ึงไดรั้บการจดัแต่งภูมิทศัน์ไวอ้ยา่งงดงาม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่1)  

 

วนัทีส่ี่ ล่องเรือสู่เกาะแทสมัน – พอร์ทอาเธอร์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พอร์ทอาเธอร์ (Port Arthur) (ระยะทาง 82 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง)               

อดีตเมืองคุกแห่งคาบสมุทรแทสมนัท่ีมีฉลามชุกชุม เหมาะส าหรับจองจ านักโทษในอดีตอย่างยิ่ง  น ำท่ำน      
ข้ึนเรือและผจญภยัสู่เกาะแทสมนั (Tasman Island) เกำะท่ีตั้งอยูท่ำงทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องหมู่เกำะแทสมนั 
และอยูใ่นเขตอุทยำนแห่งชำติแทสมนั อุทยานแห่งชาติท่ีเตม็ไปดว้ยหินและหนา้ผาอนัสวยงาม และอยูห่่างจาก
โฮบาร์ต เมืองหลวงของรัฐแทสมาเนียไปทางตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นรู้จกักนัดีถึงหน้าผาริมทะเลท่ีสูงลิบและ
หินท่ีมีรูปทรงขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ท่ำนจะไดช้มควำมงำมของแทสมนัอาร์ก (Tasman Arch) อีกหน่ึง
สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีมีความโดดเด่นทางดา้นลกัษณะภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติแทสมนั หน้าผารูปทรง
แปลกซ่ึงมีลกัษณะเป็นถ ้ าหรืออุโมงค์ขนาดใหญ่ท่ีถูกสร้างข้ึนโดยการกระท าของคล่ืนทะเลซัดเขา้กระแทก
นานนบัศตวรรษ แรงดนัมหาศาลของคล่ืนประกอบกบับีบอดัอากาศท่ีเกิดจากการกระแทกหนา้ผา ไดส่้งผลให้
เกิดรอยแตกแยกจนกลายเป็นลกัษณะภูมิประเทศท่ีแสนมหศัจรรย ์สร้างความประทบัใจแก่ผูม้าเยือนเป็นอยา่ง
มาก จำกนั้นผา่นชม โบลวโ์ฮล (Blow Hole) หนา้ผาชั้นหินทรายท่ีถูกแรงคล่ืนจากทะเลซดัจนทะลุเป็นโพรงใต้
น ้ า พอคล่ืนจากทะเลซัดเขา้หาโพรงจะเกิดมวลน ้ าพวยพุ่งข้ึนสูงราวกบัน ้ าพุ และเดวิลคิทเช่น (Devil Kitchen) 
หน้าผารูปทรงแปลกตาจนเป็นหน่ึงในสถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีได้รับควำมนิยมจำกนักท่องเท่ียวเป็นอย่ำงมำก 
นอกจำกน้ียงัมีโอกำสได้พบกบัควำมน่ำรักของสัตวน์ำนำชนิด อำทิ แมวน ้ ำ, ปลำโลมำ และนกชนิดต่ำงๆ 
เป็นตน้ (***การออกเรือข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ ในกรณีท่ีมีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได ้บริษทัฯจะ
คืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทวัร์ท่ีจองเอาไว ้และส าหรับเด็กอายตุ  ่ากวา่ 4 ขวบไม่อนุญาตให้ข้ึนเรือเพื่อความ
ปลอดภยั) 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตำคำรทอ้งถ่ิน (Fish Menu) 
บ่าย น าท่านเขา้ชมสวนประวติัศาสตร์แห่งพอร์ทอาเธอร์ (Port Arthur Historical Site) ซ่ึงมีการจดัแสดงเก่ียวกบัการ

เรียนรู้ชีวิตนกัโทษในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงเคยถูกใช้จองจ านกัโทษอุกฉกรรจ์กว่า 1,000 ชีวิตช่วงกลาง



ศตวรรษท่ี 18 ผ่านชมโรงนอน ห้องพักนักโทษ ห้องสมุด โบสถ์  ซ่ึงปัจจุบันเป็นหน่ึงในสถานท่ีทาง
ประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของประเทศออสเตรเลีย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Hotel Grand Chancellor Hobart Hotel  **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที ่2)  

 

วนัที่ห้า สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวลิ – โฮบาร์ต 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่านเขา้ชม สวนอนุรักษ์แทสมาเนียนเดวิล (Tasmanian Devil Conservation Park) ชมความน่ารักของสัตว์

เจา้ถ่ินของเกาะแทสมาเนียอย่างใกล้ชิด แทสมาเนียนเดวิลได้รับกำรข้ึนทะเบียนเป็นสัตวคุ์ม้ครองมาตั้งแต่          
ปี ค.ศ.1941 ถึงแมว้า่แทสมาเนียนเดวิลจะสามารถตกลูกคราวละประมาณ 30 ตวั แต่จะมีเพียงประมาณ 4 ตวั
เท่านั้ นท่ีมีชีวิตรอด โดยแทสมาเนียนเดวิลตัวเมียสามารถมีลูกในกระเป๋าหน้าท้องได้สูงสุดถึ ง 6 ตัว                        
ในระยะเวลานาน 3 เดือน  นอกจากน้ียงัมีขอ้สันนิษฐานวา่แทสมาเนียนเดวิลไดสู้ญพนัธ์ุไปจากแผ่นดินใหญ่
ของออสเตรเลียเม่ือประมาณ 3,000 ปีมาแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (Seafood Menu) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเฟรซิเนท์ (Freycinet National Park) (ระยะทาง 202 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ  2.40 ชั่วโมง) ซ่ึงตั้ งช่ือตามนักเดินทางชาวฝร่ังเศส ชมทิวทัศน์อันงดงาม ณ จุดชมวิวเหนือ                     
อ่าวไวน์กลาสเบย์ (Wineglass Bay) ท่ี เทือกเขาสีเขียว น ้ าทะเลสีฟ้าและหาดทรายสีขาวมาบรรจบกัน                    
แวะถ่ายรูปกบัประภาคารบนแหลม Cape Tourville  ระหว่างทางท่านสามารถได้พบกบันกทะเลชนิดต่างๆ 
ดอกไมป่้าของแทสมาเนียนานาชนิด และน ้าใสแจ๋วในแอ่งหินอยา่งใกลชิ้ด  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Beachfront Bicheno Hotel *** หรือเทยีบเท่า   

 

วนัที่หก เบย์ออฟไฟร์ –  ลอนเซสตัน – ขึน้เรือข้ามฟากสู่เมลเบิร์น  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์เฮเลน(St.Helens) (ระยะทาง 76 กม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.10 ชัว่โมง) หน่ึงใน

เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงทางตอนเหนือของเกาะแทสมำเนีย นอกจากน้ียงัมีช่ือเสียงดา้นการจดัการแข่งขนั
ตกปลาประจ าเมืองอีกด้วย น าท่านชม เบยอ์อฟไฟร์ (Bay of Fire) ตั้งช่ือโดยกปัตนัโทเบียส เม่ือปี ค.ศ.1773 
เม่ือเขาพบเห็นการก่อกองไฟท่ีชายหาดโดยชนพื้นเมืองชาวอะบอริจ้ินส์ ชายหาดน้ีมีช่ือเสียงข้ึนช่ือดว้ยความ
ขาวของหาดทราย น ้ าทะเลสีฟ้าใส และหินแกรนิตสีน ้ าตาล ซ่ึงสีน ้ าตาลเหล่าน้ีเกิดจากการเกาะตวัของไลเคน 
น าท่านแวะถ่ายรูปกบั อนุสรณ์ไมแ้กะสลกัแด่ผูล่้วงลบั (Legerwood Carved Memorial Tree) ในชุมชนเล็กๆ
ของเมืองเลเกอร์วูด้ (Legerwood) ซ่ึงรูปแกะสลกัไมต่้างๆนั้นถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ทหารผูเ้สียชีวิต
จากสงครามโลกคร้ังท่ี 1 น าท่านสู่หมู่บา้นลาเวนเดอร์ไบรด์สโตว ์(Bridestowe Lavender Estate) ก่อตั้งข้ึนโดย
หนงัปรุงน ้าหอมตระกูลเดนน่ี ชาวองักฤษท่ีเขา้มาตั้งรกรากถ่ินฐานเม่ือปี ค.ศ.1921 จากการบริหารงานรุ่นสู่รุ่น 
ท าให้สถานท่ีแห่งน้ีเป็นหน่ึงในฟาร์มผลิตลาเวนเดอร์ช่ือดงั และยงัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมท่ีผูค้น
หลัง่ไหลแวะเวียนเขา้มาเยี่ยมชมในช่วงฤดูร้อนอยา่งไม่ขาดสายในแต่ละปี แต่แลว้ก็ถูกขายกิจการตกทอดแก่
ครอบครัวเรเวนเม่ือปี ค .ศ.2007 อิสระให้ท่านเลือกชมผลิตภัณฑ์ ท่ีผลิตข้ึนในหมู่บ้าน และถ่ายรูปกับ
ทศันียภาพของเมืองน้ี  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2


กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองลอนเซสตัน (Launceston) (ระยะทาง 27 กม . ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นำที)                

เมืองเล็กๆทางตอนเหนือของเกาะแทสมาเนียท่ีถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขาเขียวขจี เป็นเมืองท่ีมีธรรมชาติสวยงาม
มาก มีวฒันธรรมอนัรุ่งเรือง วถีิชีวติผูค้นสงบ เรียบ ง่าย ตั้งอยูต่น้แม่น ้าทามาร์ แม่น ้าสายส าคญัของเมืองน้ี และ
ยงัเป็นแหล่งผลิตไวน์ชั้นเยี่ยมของออสเตรเลีย นบัเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองแห่งเกาะแทสมาเนีย 
รองจากเมืองโฮบาร์ต ถูกตั้ งรกรากโดยชาวยุโรปตั้งแต่ปี ค.ศ.1806 และเป็นหน่ึงในเมืองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ออสเตรเลีย น าท่านชมเมืองซ่ึงเต็มไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแบบโกธิค โบสถป์ระจ าเมือง อาคารรัฐสภา 
โรงเบียร์เก่าใจกลางเมือง หรือท่ีท าการไปรษณียเ์ก่าแก่ท่ีมีหอนาฬิกาบอกเวลาอยูบ่นหอคอย จากนั้นชมดอกไม้
หลากสีสันใน ซิต้ีปาร์ค สวนพฤกษศาสตร์ของเมืองน้ี ซ่ึงมีดอกวสิทีเลีย ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นไมเ้ล้ือยท่ีสวยและหอม
ท่ีสุดในโลกในสวนแห่งน้ี ไดเ้วลำน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือดาเวนพอร์ท (Devanport) เพื่อเชคอินลงเรือเฟอร์ร่ี
ขา้มฟากสู่ เมืองเมลเบิร์น 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้ำนอำหำรในเรือ Spirit of Tasmania 
นอนหลบัพกัผ่อนบนเรือเฟอร์ร่ีข้ามฟาก SPIRIT OF TASMANIA 

(เรือใช้เวลาข้ามฟากประมาณ 11 ช่ัวโมง แนะน าให้ท่านเตรียมกระเป๋าใบเลก็) 
 

วนัทีเ่จ็ด เมืองเมลเบิร์น – จตุรัสเฟดเดอเรช่ัน สแควร์ – โบสถ์เซนต์แพทริค – ตลาดควนีวคิตอเรีย 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารภำยในเรือ 
06.00 น. เรือเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองเมลเบิร์น (Melbourne) 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองท่ีมีลกัษณะโดดเด่นไม่เหมือนท่ีใด ในบรรยากาศนครแห่ง

ความทนัสมยั แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ผสมผสานกลมกลืนทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม มีภตัตาคารชั้น
ดี แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นยอด และรถรางอนัมีช่ือ ท่ีท าให้เมืองเมลเบิร์น ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีระบบการ
คมนาคมสาธารณะในเมืองท่ีดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีเมืองเมลเบิร์นยงัไดรั้บผลโหวตให้เป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุด
ในโลกสามปีติดต่อกัน โดย EIU เม่ือ ค .ศ .2012-2014 น าท่านผ่านชม ย่านจตุรัสเฟดเดอเรชั่น สแควร์ 
(Federation Square) อีกหน่ึงจตุัรัสท่ีตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองเมลเบิร์น และยงัเป็นจุดเช่ือมศูนยก์ลางเมืองกบั
แม่น ้ ายาร์ร่า น าท่านผา่นชม สวนฟิซรอย (Fitzroy Garden) สวนสาธารณะในกลางนครเมลเบิร์น สร้างข้ึนเม่ือ
ปี ค.ศ.1848 และครอบคลุมพื้นท่ีสีเขียวอาณาเขตกวา่ 64 เอเคอร์ นบัเป็นหน่ึงในกวา่สิบสวนสาธารณะท่ีท าให้
เมลเบิร์นไดรั้บสมญานามวา่ เป็นเมืองแห่งสวนสาธารณะ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั บา้นกปัตนัคุก๊ (Captain Cook 
Cottage) หรือช่ือเต็ม กปัตนั เจมส์ คุ๊ก ยอดนักเดินเรือชาวองักฤษ ผูซ่ึ้งเดินเรือส ารวจบนคาบสมุทรแปซิฟิค 
และคน้พบเกาะฮาวาย ประเทศนิวซีแลนด ์และประเทศออสเตรเลีย 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารไทย 
บ่ำย น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถ์เซนตแ์พทริค (St.Patrick Cathedral) โบสถ์โรมนัคาธอลิคสไตล์โกธิค สร้างข้ึนเม่ือปี 

ค.ศ.1858 มียอดหอคอยสวยงามสูงกวา่ 105 เมตร นอกจากน้ี พระสันตะปาปาโป๊ปจอห์นปอลท่ีสอง เคยเสด็จ
มาเยือนโบสถ์แห่งน้ีเม่ือปี ค.ศ.1986 จำกนั้นน าท่านสู่ ตลาดควีนวิคตอเรีย (Queen Victoria Market) ตลาดใจ
กลางเมืองบนพื้นท่ีกว่า 17 เอเคอร์ ซ่ึงนับเป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในซีกโลกใต ้(Southern Hemisphere) ภายใน
ตลาดแบ่งเป็นโซนอยา่งชดัเจน ทั้งตลาดผลไมต้ามฤดูกาลนานาชนิด ซ่ึงมีทั้งผลไมท้อ้งถ่ินและแบบน าเขา้จาก
ต่างประเทศ ตลาดเน้ือและปลา ซ่ึงพ่อคา้น ามาขายแบบสดๆเกือบทุกวนั นอกจากน้ียงัมีร้านเบเกอร่ี ร้านขาย



สินคา้พื้นเมือง ของฝากต่างๆมากมาย อิสระให้ท่านเดินเลือกซ้ือสินคา้ตามอธัยาศยั (***ตลาดปิดท าการในวนั
จนัทร์และวนัพุธ หากตรงกบัวนัดงักล่าว ทางทวัร์จะน าท่านเท่ียวชมสถานท่ีอ่ืนแทน) 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน  
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Rydges Melbourne Hotel **** หรือเทยีบเท่า (พกัค้างคืนที่ 1)  

 

วนัทีแ่ปด เมืองเมลเบิร์น – เกรดโอเช่ียนโร้ด 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางผ่าน เส้นทางสายเกรทโอเช่ียนโรดส์ (Great Ocean Road) เส้นทางเลียบชายฝ่ังทางตอนใตท่ี้มี

ช่ือเสียงดบัโลกของออสเตรเลีย ผา่นหนาผาอนัสูงชนั ประปรายดว้ยรีสอร์ทส าหรับนกัท่องเท่ียว และเขตป่า
ฝนอนัเขียวขจี ท่านจะไดเ้พลิดเพลินกบัววิธรรมชาติอนัสวยงาม พร้อมจุดชมวิวท่ีมีความแปลกตา ไม่วา่จะเป็น 
ทเวลฟ์ อโพสเทิล (Twelve Apostles) หรือท่ีรู้จกักนัในนาม "หินสาวกทั้ง 12 ของพระคริสต"์ แท่งหินปูนท่ีถูก
ธรรมชาติสลกัให้มีรูปทรงแปลกและแตกต่างกนัไป เรียงรายกระจายอยูบ่ริเวณชายหาด จ านวน 12 ตน้ ซ่ึงมี
การผุกร่อนไปแลว้ 2 ตน้ ปัจจุบนัเป็นอีกหน่ึงจุดท่องเท่ียวท่ีมีนกัท่องเท่ียวถ่ายภาพเป็นท่ีระลึกมากท่ีสุดแห่ง
หน่ึงในออสเตรเลีย นอกจากน้ียงัมี ดิ ลอค อาท จอร์จ (The Loch Ard Gorge) แท่งหินรูปโคง้ขนาดใหญ่กลาง
ทะเลใกล้ชายฝ่ัง ซ่ึงถูกน ้ าทะเลกดัเซาะตรงกลางจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่าง คล้ายสะพานโคง้ และ ลอนดอน
บริดจ ์(London Bridge) หินกลางทะเลซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยสะพานท่ีขา้มแม่น ้าเทมส์ในกรุงลอนดอน 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย น าท่านเท่ียวชมเส้นทางอนัสวยงามแห่ง สายเกรทโอเช่ียนโรดส์ อิสระให้ท่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

เส้นทางถนนสายน้ี จวบจนไดเ้วลา น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเมลเบิร์น (Melbourne) เมืองท่ีมีลกัษณะโดดเด่นไม่
เหมือนท่ีใด ในบรรยากาศนครแห่งความทนัสมยั แต่ยงัคงสถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม ผสมผสานกลมกลืน
ทางดา้นศิลปะ วฒันธรรม มีภตัตาคารชั้นดี แหล่งชอ้ปป้ิงชั้นยอด และรถรางอนัมีช่ือ ท่ีท าให้เมืองเมลเบิร์น ได้
ข้ึนช่ือวา่เป็นหน่ึงในเมืองท่ีมีระบบการคมนาคมสาธารณะในเมืองท่ีดีท่ีสุดในโลก นอกจากน้ีเมืองเมลเบิร์นยงั
ไดรั้บผลโหวตใหเ้ป็นเมืองท่ีน่าอยูท่ี่สุดในโลกสามปีติดต่อกนั โดย EIU เม่ือ ค.ศ.2012-2014  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน (พร้อมเมนูกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือ) 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมทีพ่กั Rydges Melbourne Hotel **** หรือเทยีบเท่า (คืนที ่2) 

 

วนัทีเ่ก้า เมืองเมลเบิร์น – ทะเลสาบสีชมพู  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านสัมผสัประสบการณ์กบัการชมทะเลสาบสีชมพู (Pink Salt Water Lake Melbourne) ซ่ึงเป็นทะเลสาบ

ขนาดไม่ใหญ่อยู่ใน Westgate Park ซ่ึงโดยปกติจะเห็นเป็นสีชมพูในช่วงประมาณหน้าร้อนโดยสีชมพูน้ี
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติจากการท าปฏิกิริยาระหวา่งสาหร่ายเล็กเซลลเ์ดียว Dunaliella salina กบัแบคทีเรียท่ีไม่
เป็นอนัตราย Halobacteria cutirubrum พร้อมดว้ยความเขม้ขน้ของระดบัเกลือในน ้ า อุณหภูมิ และแสงแดดท่ี
เหมาะสม ท าใหเ้กิดสีแดงเป็นจ านวนมาก ท าใหท้ะเลสาบกลายเป็นสีชมพู 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน (Pork Ribs Menu) 
บ่าย น าท่านชมอนุสรณ์สถานสงครามโลกคร้ังท่ี 1 (Shine of Remembrance) อาคารขนาดใหญ่คล้ายพีระมิดอยู่

ทางดา้นซ้ายมือ เป็นสถานท่ีไวอ้าลยัและเป็นอนุสรณ์จดจ าส าหรับทหารผูเ้สียสละชีวิตในสมยัสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 สถานท่ีแห่งน้ีอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะส าหรับมาเท่ียวเฮฮานัก แต่ในทางกลบักนักลบัมอบความรู้สึก



สงบและผอ่นคลายเป็นอยา่งมาก ตั้งแต่ทางเดินยาวเขา้ตวัอาคารบวกกบัหญา้สีเขียวสบายตา มีความงดงามจน
ตอ้งเก็บภาพทุกคร้ังท่ีเดินผ่าน นอกจากน้ีบนชั้นดาดฟ้าของตวัอาคารยงัเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีห้ามพลาด 
เพราะสามารถมองทิวทัศน์ของเมืองทั้ งเมืองได้โดยรอบ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟถนนฟิน
เดอร์ (Flinder Street Railway Station)  ซ่ึงเป็นสถานีรถไฟท่ีเก่าแก่ของเมือง อายุมากกวา่ 100 ปี ตวัอาคารเป็น
สีเหลืองนวล โด่ดเด่นอยูใ่จกลางเมือง มกัจะถูกใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของนกัเดินทางและจุดนดัพบของผูค้นทัว่ไป 
เป็นจุดท่ีมีผูค้นพลุกพล่านท่ีสุดของเมือง มีร้านอาหาร และแหล่งชอ้ปป้ิงมากมาย  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
21.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เมลเบิร์น (MEL) เพื่อเชคอิน 
23.30น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 462 (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9.35 ชัว่โมง)  
 สายการบินบริการอาหารค ่า และ อาหารเชา้ระหวา่งเท่ียวบิน 
 

วนัทีสิ่บ กรุงเทพ 

06.00 น.  เดินทำงถึงกรุงเทพมหำนครโดยสวสัดิภำพ (Bon Voyage) 

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

10 วนั ออสเตรเลยี แทสมาเนีย เมลเบิร์น 
 (ซิดนีย์ – แทสมาเนีย – เมลเบิร์น – เกรทโอเช่ียนโร้ด – พงิค์เลค) 

อตัราค่าบริการ  (บาท) เมษายน 2563 

ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 17,000 

ราคา เด็กอาย ุ2-12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  95,900 

ราคาเด็กอายตุ  ่ากวา่ 2 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 29,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ  
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

75,000 – 100,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบินหกั BKK-SYD//MEL-BKK 22,000 

กรณีมีวซ่ีาแลว้ หรือ ไม่ตอ้งยื่นวซ่ีาหกัค่าใชจ่้าย 4,000 

**ราคาอาจมีการปรับข้ึน – ลง ตามราคาน ้ามนัท่ีปรับข้ึนลง แต่จะปรับตามความเป็นจริง 
ท่ีสายการบินประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 11 กนัยายน 2562) ** 

ขอ้แนะน าและแจง้เพื่อทราบ 
 กรณีเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
 กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก.  
 กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 กก.  

โปรแกรมท่องเท่ียวทวัร์ออสเตรเลีย (ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ) อตัราน้ีรวมถึง 
 ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TG  (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 30 กก./ท่าน) 
 เท่ียวบินภายใน SYD – HBA น ้าหนกักระเป๋าได ้20 ก.ก. เท่านั้น 
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ค่าประกนัภยัทางอากาศ 



 ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 
ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท  (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี 
 เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และ ค่าทิปต่างๆ 
 ค่าวซ่ีาออสเตรเลีย ผูโ้ดยสารตอ้งไปสแกนลายน้ิวมือท่ีสถานทูต  

 อตัราน้ีไม่รวมถึง 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าซกัรีด ค่าโทรศพัท-์แฟกซ์ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
การช าระเงิน งวดที ่1 : ส ารองทีน่ั่งจ่าย 40,000 บาท/ท่าน ภายใน 1 วนัหลงัมีการยืนยนักรุ๊ปออกเดินทางแน่นอน 
  งวดที ่2 : ช าระส่วนทีเ่หลือ 35 วนั ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  

กรณยีกเลกิ  

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายเกิดข้ึน)    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าวซ่ีา (ถา้มี)    
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16-29 วนั หกัค่ามดัจ า 35,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)   
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  
***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้  าการยืน่วซ่ีาเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 

วซ่ีาในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วซ่ีาจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 

หมายเหตุ : 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบ

ล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง 
 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียว

อ่ืนๆเพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน 

การนดัหยุดงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบติัเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

 เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงิน
คืน ในกรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให้ ยกเวน้ท่านไดท้  าการตกลง หรือ แจง้ให้ทราบ 
ก่อนเดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่าน
ช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือหลบหนีเขา้เมือง  

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นงัสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผดิชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคล
ธรรมดา เล่มสีเลือดหมู 

 
 



กรณเีดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
 ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิด
ความล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสาย
การบินเท่านั้น (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่
ทวัร์นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยนืยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้น
ยกเลิก บริษทัฯไม่สามารถรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและห้อง 
 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( 

TRIPLE ROOM ) ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั 
ซ่ึงอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้้องพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะ
ใหบ้ริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิใน
การปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ 

เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัข้ึนบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกคร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ี
เดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่ง
ประเทศ ( ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าข้ึนเคร่ืองได ้
และหา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
 ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร

ชั้นประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงข้ึนกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของ
สายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกวา่ท่ีสายการบินก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่
เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 



 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน
ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกั
ส่วนท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือข้ึนเคร่ืองบิน (Hand carry) 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณเีกดิการสูญหาย 
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเคร่ือง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบิน

จะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้ าหนักกระเป๋าจริง 
ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 
ดงันั้นจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการ
เดินทางท่ีบริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสียหายใหท้่านได ้ดงันั้น 
ท่านตอ้งระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารทีใ่ช้ย่ืนวซ่ีาท่องเท่ียวออสเตรเลีย 
ใช้เวลาประมาณ 10 วนัท าการ พาสปอร์ตแสดงวันย่ืนและน ากลบัได้ ต้องโชว์ตัวเน่ืองจากต้องสแกนลายนิว้มือ 

เอกสารทีต้่องเตรียม ก่อนย่ืนวซ่ีาท่องเที่ยวออสเตรเลยี มีดังนี ้
1. แบบฟอร์มขอยืน่วซ่ีา พร้อมลายเซ็นผูย้ืน่ขอวซ่ีา  

(***สถานทูตออสเตรเลีย เคร่งครัดเร่ืองลายเซ็นมาก จ าเป็นตอ้งเซ็นใหต้รงกบัหนา้หนงัสือเดินทางเท่านั้น) 
2. หนงัสือเดินทาง (Passport) ซ่ึงมีอายมุากกวา่ 6 เดือน และ มีหนา้วา่งส าหรับติดวซ่ีาอยา่งนอ้ย 2 หนา้คู่ 
3. ส าเนาหนงัสือเดินทาง พร้อมหนา้ท่ีแสดงรายละเอียดของผูส้มคัรและหนา้ท่ีแสดงประวติัการเดินทางทั้งหมด 
4. รูปถ่ายสี 1 รูป เขียนช่ือผูข้อยื่นวซ่ีาเป็นภาษาองักฤษไวด้า้นหลงัรูป 

 
5. ส าเนาทะเบียนบา้น 
6. ส าเนาบตัรประชาชน 
7. ส าเนาทะเบียนสมรส 
8. ส าเนาสูติบตัร หากอายนุอ้ยกวา่ 20 ปีบริบูรณ์  

** ถา้เด็กอายตุ  ่ากวา่ 16 ปีเดินทางโดยล าพงั หรือไม่ไดเ้ดินทางพร้อมกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีหนงัสือแสดง
ความยนิยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางได*้* 

9. หลกัฐานซ่ึงแสดงวา่ ท่านมีทุนทรัพยส่์วนตวัท่ีเพียงพอ หรือมีทุนทรัพยเ์ก้ือหนุนเพียงพอท่ีครอบคลุมค่าใชจ่้ายของ
ตวัท่าน และสมาชิกในครอบครัวท่ีจะเดินทางดว้ยกบัท่าน ท่ีครอบคลุมระยะเวลาท่ีจะพ านกัในประเทศออสเตรเลีย

 รูปถ่าย อายไุม่เกิน 6 เดือน 

 ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. 

 ขนาดจากคางถึงขอบผมดา้นบนไม่เกิน 3 ซม. 

 ภาพสี พ้ืนหลงัเรียบ 

 หนา้ตรง และใบหนา้ชดัเจน 

http://www.educatepark.com/visa/newzealand-visa.html


เช่น หากแสดง สมุดบญัชี เงินฝากธนาคารท่านตอ้งแสดงสมุดตวัจริงพร้อมส าเนาท่ีมีรายการอย่างน้อย 6 เดือน
ยอ้นหลงั (สมุดเงินฝาก ตวัจริงจะส่งคืนใหภ้ายหลงัพร้อมจดหมายแจง้ผลวซ่ีา)  

10. ในกรณีท่ีมีผูส้นบัสนุน/รับรองใบสมคัรของท่านโปรดแสดงหลกัฐานของความสัมพนัธ์และสถานภาพทางการเงิน
ของผูน้ั้น รวมถึงหลกัฐานการติดต่อระหวา่งกนั เช่น จดหมายเชิญ อีเมล ์ค่าใชจ่้ายจากการติดต่อทางโทรศพัท ์รูป
ถ่าย และ หลกัฐานการโอนเงินหากไดใ้หก้ารดูแลดา้นการเงิน และหลกัฐานแสดงสถานะภาพทางการเงินของ
สปอนเซอร์   

11. หลกัฐานการประกอบอาชีพ ในกรณีท่ีผูส้มคัรประกอบอาชีพ ให้แสดงหลกัฐานปัจจุบนัเช่นจดหมายตน้ฉบบัจาก
นายจา้ง ระบุต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน เงินเดือนรายได ้และระยะเวลาท่ีอนุญาตให้ลาพกั / ผูมี้กิจการของตนเองโปรด
แสดงหลกัฐาน การเป็นเจา้ของกิจการ เช่นทะเบียนการคา้ ทะเบียนหุ้น งบดุลประจ าปี ท่ีแสดงให้เห็นวา่กิจการของ
ท่านยงัคงด าเนินอยู ่/ กรณีเป็นนกัเรียน นกัศึกษา ใหใ้ชจ้ดหมายรับรองจากสถาบนัการศึกษา  

 


