
    

 

 



    

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิร์น  
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของ 
WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและการเช็คอิน 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กับกรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพิบติั, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง    
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 

 

วันที่สอง เมลเบิร์น - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป  
00.05 น. ออกเดินทางสูน่ครเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG465  
13.05 น. คณะเดินทางถงึสนามบิน Tullamarine          ร์  หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและสมัภาระแล้ว น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกัเพื่อเก็บสมัภาระ ก่อนออกเดินทาง
ต่อสูเ่กาะฟิลลปิ ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอร่ีในเขตกิปส์แลนด์ที่มีช่ือเสียงของรัฐ
วิคตอเรีย 
 

Feb-Mar : 0005-1305 
Apr-Oct : 0015-1205 

17.00 น. น าท่านเข้าสูเ่ขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและ
เร่ืองราวเกี่ยวกบัสายพนัธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลปินี ้ ถือได้ว่า
เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สดุในโลก น าท่านสูอ่ฒัจรรย์บริเวณชายหาดซมัเมอร์แลนด์ 
เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทกุ ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลบัจาก
ออกหาอาหารตัง้แต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึน้ทกุวนั สร้างความประทบัใจให้แก่
นกัท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 
 

(137 ก.ม.) 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทัง้ตัวน า้หนัก 600 กรัม
เสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น 

Local Lobster Menu 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่าในระดบั www.rendezvoushotels.com 
วันที่สาม แดนดีนอง - น่ังรถไฟจกัรไอน า้โบราณ - เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่สถานี รถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) รถไฟเคลือ่นไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายกุว่า 100 ปี ซึง่แต่เดิมเคยใช้เป็น
เส้นทางในการขนถ่ายล าเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจบุนัได้ถกูดดัแปลงน ามาใช้
ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านน าคณะนัง่ รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพื่อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะท าให้ท่านประทบัใจมิรู้ลมื 
  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 



    

 

14.00 น. หลงัอาหาร น าท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถราง
และสวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตัง้ชื่อตาม
ท่านผู้ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกสุตสุ ฟิตซรอย สวนแห่งนีม้ีอายเุก่าแก่กว่า 150 ปี ภายใน     
ร่มร่ืนด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพนัธุ์พืชต่างๆ, กระท่อม
กปัตนัคุ้ก ที่น ามาจากอังกฤษ, บ้านโมเดลที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์, ต้นไม้แห่ง
เทพธิดา และสว่นต่าง ๆ ที่มีภูมิทศัน์ที่มีชีวิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐ
วิกตอเรีย ซึง่ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีช่ือเสยีงแห่งหนึง่ และยงัเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรก
ของออสเตรเลยี, โบสถ์เซนต์แพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโอ่อ่างาม
สง่าสมกบัเป็นโบสถ์คาทอลกิ สร้างขึน้ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือ
เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุของรัฐนี,้ อนสุรณ์สถานร าลกึถงึสงครามโลก (Shrine of 
Remembrance) สร้างขึน้เพื่อร าลกึถงึทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครัง้ที่ 1 
และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตวัอนสุรณ์สถานสร้างขึน้ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลยีม
แห่งฮาลิคาร์นาซุส ซึง่เป็นหนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ของโลกในยุคโบราณ จากนัน้เข้าสู่
ศนูย์กลางแหลง่ช้อปปิง้ที่ใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งของประเทศ แหลง่รวมสนิค้าแบรนด์เนม
ชัน้น ามากมาย บนย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทัง้
ห้างสรรพสนิค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่าในระดบั www.rendezvoushotels.com 
วันที่สี่ เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - ซิดนีย์ทาวเวอร์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก  
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเมลเบิร์นเพื่อเตรียมตวัเดินทางสูน่ครซิดนีย์  
09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่นครซิดนีย์  
10.40 น. คณะถงึสนามบินนครซิดนีย์ รถรอรับคณะแล้วน าท่านเที่ยวชมมหานครซิดนีย์ เมือง

หลวงที่สวยงามซึ่งตัง้อยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่านบุกเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิง้ร่องรอยเมื่อ
ครัง้กปัตนัเจมส์คกุ ยกพลขึน้บกอาคารที่เก่าแก่ยังคงได้รับการอนรัุกษ์เอาไว้นานกว่า 
200 ปี แล้วชมภาพอนังดงามของสะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่าน
ชมย่านที่ท าการส าคญัของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ แล้วบนัทึกภาพอนังดงามที่จดุชมวิวแมคค
วอร่ีแชร์ ต่อจากนัน้ เดินทางสูซ่ิดนีย์ทาวเวอร์ (Sydney Tower) ซึ่งเป็นสิง่ก่อสร้างที่สงู
ที่สดุในเมืองซิดนีย์ และสงูเป็นอนัดบัสองของประเทศ ที่นี่ท่านสามารถชมวิวของตวั
เมืองซิดนีย์โดยรอบ อาทิ อ่าวฮาร์เบอร์บริดจ์ โรงละครซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ ท่าเรือ อ่าว
ซิดนีย์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกบักิจกรรมท้าทายความกล้าสกายวอล์ค (Sky Walk) 
ด้วยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงด้านนอกแบบไร้สิง่ใดกัน้   
**ส ำหรับท่ำนที่ตอ้งกำรร่วมกิจกรรมทำ้ควำมกลำ้ สกำยวอล์ค (Sky Walk) กรุณำ
ติดต่อหวัหนำ้ทวัร์** 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พร้อมชมวิว 360 
องศาแบบพาโนรามา 

Buffet 

บ่าย หลงัอาหาร จากนัน้น าท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของ
อ่าวซิดนีย์ ซึง่ท่านจะได้ชื่นชมกบัความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอันดับสอง
ของโลก จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen 
Victoria Building                                   และมีเวลาให้ท่านได้ซือ้ของที่
ระลกึและสนิค้าที่ผลติในออสเตรเลยี อาทิ ตุ๊กตาโคอาลา่, จิงโจ้, แมคคาเดเมีย, ช็อคโก
แลต, โอปอล, เป๋าฮือ้กระป๋องที่ร้าน Tax Free 

 



    

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 

 
www.mercuresydney.com.au 

วันที่ห้า ซิดนีย์ - โคอาล่า พาร์ค - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสู่สวนสตัว์พืน้เมืองโคอาลา่ พาร์ค (Koala Park) ที่ท่านจะได้สมัผัส

ชีวิตความเป็นอยู่ของสตัว์พืน้เมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี,้ วอมแบต, โคอาลา่ เป็นต้น ซึง่
สตัว์เหลา่นีล้้วนแต่มีอยู่เฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านัน้ และชมการสาธิตวิธีการตดั
ขนแกะ (Outback) เร่ิมจากการต้อนแกะด้วยสนุขั, การแยกฝูงแกะ, การตดัขนแกะที่มี
ทัง้  2 ขัน้ตอนแบบเก่าและใหม่ ที่จะสร้างความเพลดิเพลนิใจให้กับท่าน ตลอดจนการ
น าเอาผลผลติมาท าเป็นผลติภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ครีมลาโนลนิ, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เป็น
ต้น 
 

(42 ก.ม.) 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายใน Koala Park BBQ Buffet 
13.00 น. เดินทางเข้าสูอ่ทุยานแห่งชาติบลเูมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหบุเขาสนี า้เงิน                 

เอคโค่พอยท์ จดุชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ                    
ควีนส์อลซิาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีต านานเก่ียวกบัหญิง
สาวสามพี่น้องต้องค าสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสูอ่าณาจกัรของซีนิกเวิลด์ (Scenic 
World) ในหบุเขาเจมิสนัแวลเลย์่ 1.(Skyway) นัง่กระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทศัน์ 360 
องศา และน า้ตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall)  2.(Railway) นัง่รถแทรมที่ชนัที่สดุในโลก
ลงสูเ่บือ้งลา่งของหบุเขาบลเูมาเท่น ซึง่ในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) 
กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลบัสูส่ถานี เบือ้งลา่งปกคลมุไปด้วยป่าร้อนชืน้ จนได้เวลาอนั
สมควร น าคณะเดินทางกลบัสูซ่ิดนีย์ 
 

(97 ก.ม.) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Thai 

 น าท่านเข้าสูท่ี่พกั MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั 
 

www.mercuresydney.com.au 

วันที่หก หาดบอนได - เดอะแก๊ป - กลับถงึกรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะถงึสนามบินนครซิดนีย์ รถรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูห่าดบอนได Bondi 

Beach แหลง่พกัผ่อนหย่อนใจ และสถานที่เลน่กระดานโต้คลื่นของชาวออสซี่ จากนัน้
น าคณะเลาะเลยีบเส้นทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคา
แพงของนครซิดนีย์ ไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กัน้อยู่ระหว่างอ่าวซิดนีย์ และมหาสมทุร
แปซิฟิค 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตวักลบักรุงเทพฯ Feb-Mar : 1610-2135 

End of Mar / Oct : 1700-2220 
Apr-Sep : 1600-2220 

16.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG472 บินตรงกลบัสู่กรุงเทพฯ 
21.35 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม ของแต่ละวนั
เดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 



    

 

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

Single 
Supplement 

NO TKT 
ADL / CHD 

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561 

78,000.- 71,000.- 63,000.- 11,000.- -24,000.- 
-18,500.- 

25-30 พฤษภาคม 2561 
29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561 

25-30 กรกฎาคม 2561 
10-15 สิงหาคม 2561 
7-12 กันยายน 2561 
12-17 ตุลาคม 2561 
19-24 ตุลาคม 2561 

ค่าทวัร์รวม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง เมลเบิร์น-ซิดนีย์ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
 ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คัดสรรเมนแูละให้ท่านได้เลิศรสกบัอาหารท้องถ่ินในแต่ละประเทศ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลยี 
 ค่าบริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
 ค่าประกนัอบุัติเหตใุนระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทไทยประกนัภัย 

- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกนัสขุภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสมัภาระ
ในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน  กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์ 

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนญุาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้เคร่ือง
ได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
น า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน) 
 ค่าทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 ค่าท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายสว่นตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองด่ืมที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ท่านรู้จัก

และเชื่อถือได้ ซึง่จะดแูลท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีจอง ซึง่เงินมดัจ า
ดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัร์สว่นที่เหลอืล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ช าระเงินสว่นที่เหลอืตามวนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 



    

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทวัร์ ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบั
ผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ท่าน 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของค่าทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของค่าทวัร์ 
  หากท่านยกเลกิการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แต่ท่านสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถย่ืนขอวีซ่าได้

ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านัน้ และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไข
ของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากท่านยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนมุติัวีซ่า ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมติัวีซ่า
จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึง่จะรู้ผลเร็วกว่าการย่ืนขอวีซ่าแบบกรุ๊ป  

 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุติัเหต ุ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะ
ค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวันเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสยีค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายสว่นต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั เจ้า
หน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์สว่นที่เหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเงื่อนไขการ

สะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึง่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภัยและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 29 มีนาคม 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์สว่นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตั๋ว 



    

 

โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin /Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กบัข้อจ ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซึง่มักมีความแตกต่างกนั ซึง่
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

 โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี อ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  
  การจัดโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่าน
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนักงานยกสมัภาระ (Porter) 
  ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติม ท่านจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทุกใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้ โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน า้หนกั
สว่นที่เกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระที่มีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง  
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวันเสาร์ วันท าการไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์แอาทติย์และวันหยุดละวันหยุดราชการราชการ  

(การขอวีซา่ประเทศออสเตรเลียผู้ เดินทางทกุทา่นต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศออสเตรเลีย ตัง้อยูท่ี่อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 



    

 

 พาสปอร์ตที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เก่า ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อ
การอนมุัติวีซ่า 

 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ฉากหลงัสขีาว จ านวน 2 ใบ ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป  
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบัตรประชาชน /ส าเนาบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสติูบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถงึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง , อตัราเงินเดือนในปัจจบุัน, วนั

เดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนด
ลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทที่คดัไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement Savings Accounts ย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัโดยให้ทางธนาคารประทบัตรายางธนาคารพร้อมลายเซ็น
ของเจ้าหน้าที่ธนาคารทกุหน้า ควรเลอืกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสูภู่มิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบญัชีหนึง่ใน
การย่ืนขอวีซ่า ต้องออกหนงัสอืรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบัญชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผู้ เดินทางและเหตผุล
ที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนักเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจริง   
 กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา , มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึง่ได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตตามในทะเบียนบ้านของ
ตนเอง โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง  

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้  

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ 
ใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

หลงัจากการจองทัวร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


