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NT340
ทวัรอ์อสเตรเลยี เมลเบริน์ ซดินยี ์6 วัน 4 คนื (TG)
ทัวรอ์อสเตรเลยี , 6 วัน 4 คนื ,

MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK  , NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL

 นงั รถจกัรไอน้าํโบราณ ชมทศันยีภาพอนัสวยงามตามแนวเขา    

ชมสตัวพ์นืเมอืงหลากหลายชนดิทโีคอาลา่ พารค์ 

ชมเขาสามอนงค ์ตํานานแหง่อุทยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่สอ์นัเป็นมรดกโลก  

ลอ่งเรอื Captain Cook Cruise ลอ่งเรอืชมววิทวิทศันข์องอา่วซดินยี ์

พรอ้มสะสมไมลจ์ากการบนิไทย

กาํหนดการเดนิทาง

รายละเอยีดการเดนิทาง

วนัท ี1
กรุงเทพฯ - เมลเบริน์

22.00 น.
คณะพรอ้มกัน ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชนั 4 แถว D 16-19 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย (TG)
เจา้หนา้ทขีอง คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและการเช็คอนิ
หมายเหต ุทางบรษัิทไดเ้ตรียมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซอืตัวเครืองบนิ, เชา่รถโคช้, จองทพัีก, รา้นอาหาร สถานทเีขา้ชมตา่ง ๆ



ไวล้ว่งหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร ์กรณีทเีกดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทยีวบนิ, การลา่ชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทยีวบนิ (ขนึเครืองไม่ทัน),
การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพบัิต,ิ การถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง ทําใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรือเหตสุดุวสิยัอนื ๆ
ไม่สามารถเดนิทางไปยังจดุหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มสีทิธใินการเปลยีนโปรแกรม และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆทชํีาระแลว้
เพราะทางบรษัิทฯ ไดชํ้าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง  ๆลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้า่ยอนื  ๆเกดิขนึนอกจากในรายการทัวร ์หัวหนา้ทัวรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ
เพราะเป็นสงิททีางบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

วนัท ี2
เมลเบริน์ - ชมพาเหรดเพนกวนิ เกาะฟิลลปิ

00.05 น.
ออกเดนิทางสู ่นครเมลเบริน์ โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิท ีTG465

13.05 น.
คณะเดนิทางถงึสนามบนิ Tullamarine นครเมลเบริน์ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและสมัภาระแลว้
นําคณะเดนิทางเขา้สูท่พัีกเพอืเก็บสมัภาระ กอ่นออกเดนิทางตอ่สูเ่กาะฟิลลปิ
ระหวา่งเสน้ทางผา่นไวนเ์นอรีในเขตกปิสแ์ลนดท์มีชีอืเสยีงของรัฐวคิตอเรีย

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารเมนูพเิศษ กุง้มังกรทังตัวน ้าํหนัก 600 กรัมเสริฟ์พรอ้มไวนท์อ้งถนิ

19.30 น.
นําทา่นเขา้สูเ่ขตอนุรกัษน์กเพนกวนิแหง่ทะเลใต ้มอีาคารนทิรรศการรูปภาพและเรืองราวเกยีวกับสายพันธุข์องเพนกวนิในทวปีตา่งๆ
เพนกวนิทเีกาะฟิลลปินี ถอืไดว้า่เป็นเพนกวนิทมีขีนาดเล็กทสีดุในโลก นําทา่นสูอั่ฒจรรยบ์รเิวณชายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์เพอืรอชมพาเหรดเพนกวนิ
ทกุ  ๆเย็นเพนกวนิจะเดนิพาเหรดขนึจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตังแตเ่ชา้ เป็นวถิธีรรมชาตทิเีกดิขนึทกุวัน
สรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทยีวทไีดม้าเยือน

ทพีกั
MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทยีบเทา่ในระดับ

วนัท ี3
แดนดนีอง - นงัรถไฟจกัรไอน้าํโบราณ - เทยีวชมเมอืงเมลเบริน์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ ณ ภัตตาคาร

09.00 น.
นําคณะออกเดนิทางสูส่ถานี รถไฟจกัรไอน้าํโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลอืนไปตามเสน้ทางรถไฟสายเกา่อายุกวา่ 100
ปี ซงึแตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถ่ายลําเลยีงถ่านหนิระหวา่งเมอืง และปัจจบัุนไดถู้กดัดแปลงนํามาใชใ้นงานการทอ่งเทยีว
ระหวา่งทางผา่นนําคณะนัง รถไฟจักรไอน ้าํโบราณ เพอืชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางจะทําใหท้า่นประทับใจมริูล้มื

13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.00 น.
หลังอาหาร นําทา่นเทยีวชมเมอืงเมลเบริน์ นครหลวงของรัฐวคิตอเรีย เมอืงทมีรีถรางและสวนสาธารณะเจา้ของฉายา Garden City
ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตังชอืตามทา่นผูว้า่การ เซอรช์ารล์ ออกสุตสุ ฟิตซรอย สวนแหง่นีมอีายุเกา่แกก่วา่ 150 ปี ภายใน
ร่มรืนดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ อาคารเรือนกระจกทเีพาะพันธุพ์ชืตา่ง ,ๆ กระทอ่มกัปตันคุก้ ทนํีามาจากอังกฤษ,
บา้นโมเดลทมีสีถาปัตยกรรมแบบทวิดอร,์ ตน้ไมแ้หง่เทพธดิา และสว่นตา่ง  ๆทมีภีมูทัิศนท์มีชีวีติชวีา ผา่นไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐวกิตอเรีย
ซงึถอืวา่เป็นสถานททีมีชีอืเสยีงแหง่หนงึ และยังเป็นอาคารรัฐสภาแหง่แรกของออสเตรเลยี, โบสถเ์ซนตแ์พ็ททรคิ (ST. Patrick's Cathedral)
ใหญ่โตโอ่อ่างามสงา่สมกับเป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งขนึดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในค.ศ.1858 ถอืเป็นโบสถท์เีกา่แกท่สีดุของรัฐนี,
อนุสรณ์สถานรําลกึถงึสงครามโลก (Shrine of Remembrance) สรา้งขนึเพอืรําลกึถงึทหารทสีละชพีเพอืชาตใินสงครามโลกครังท ี1 และ 2
และสงครามอนื  ๆตัวอนุสรณ์สถานสรา้งขนึในปี 1928 ตามแบบมอโซเลยีมแหง่ฮาลคิารน์าซสุ ซงึเป็นหนงึในสงิมหัศจรรยข์องโลกในยุคโบราณ

จากนันเขา้สูศ่นูยก์ลางแหลง่ชอ้ปปิงทใีหญท่สีดุแหง่หนงึของประเทศ แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชนันํามากมาย บนยา่น Bourke Street Mall
และ Swanston Walk รวมทังหา้งสรรพสนิคา้เดวดิโจนส ์และไมเยอรอ์กีดว้ย

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร



ทพีกั
MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทยีบเทา่ในระดับ

วนัท ี4
เมลเบริน์ - ซดินยี ์- ซดินยีท์าวเวอร ์- ลอ่งเรอืกปัตนัคุก้

06.30 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

หลังอาหาร นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเมลเบริน์เพอืเตรียมตัวเดนิทางสูน่ครซดินีย์

09.15 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูน่ครซดินีย์

10.40 น.
คณะถงึ สนามบนินครซดินยี ์รถรอรับคณะแลว้นําทา่นเทยีวชมมหานครซดินีย ์เมอืงหลวงทสีวยงามซงึตังอยู่บรเิวณหนา้อ่าว ชมย่านบกุเบกิ
“เดอะร็อก” ททีงิร่องรอยเมอืครังกัปตันเจมสค์กุ ยกพลขนึบกอาคารทเีกา่แกยั่งคงไดรั้บการอนุรักษ์เอาไวน้านกวา่ 200 ปี
แลว้ชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอรแ์ละโรงละครโอเปร่าทสีวยงาม ผา่นชมย่านททํีาการสําคัญของรัฐนวิเซา้ทเ์วลล์
แลว้บันทกึภาพอันงดงามทจีดุชมววิแมคควอรีแชร ์

ตอ่จากนัน เดนิทางสู ่ซดินยีท์าวเวอร ์(Sydney Tower)  ซงึเป็นสงิกอ่สรา้งทสีงูทสีดุในเมอืงซดินีย ์และสงูเป็นอันดับสองของประเทศ
ทนีีทา่นสามารถชมววิของตัวเมอืงซดินียโ์ดยรอบ อาท ิอ่าวฮารเ์บอรบ์รดิจ ์โรงละครซดินีย ์โอเปร่าเฮา้ส ์ทา่เรือ อ่าวซดินีย ์ฯลฯ
และไม่ควรพลาดกับกจิกรรมทา้ทายความกลา้สกายวอลค์ (Sky Walk) ดว้ยการเดนิชมววิจากบรเิวณระเบยีงดา้นนอกแบบไรส้งิใดกัน
**สําหรบัทา่นทตีอ้งการรว่มกจิกรรมทา้ความกลา้ สกายวอลค์ (Sky Walk) กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์*

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร จากนันนําทา่นลอ่งเรอื Captain Cook Cruise ลอ่งเรือชมววิทวิทัศนข์องอ่าวซดินีย์
ซงึทา่นจะไดช้นืชมกับความเป็นธรรมชาตขิองอ่าวทสีวยงามเป็นอันดับสองของโลก 

จากนัน อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปปิงสนิคา้ในหา้ง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building หา้งสรรพสนิคา้ทเีกา่แกแ่ละหรูหรา
และมเีวลาใหท้า่นไดซ้อืของทรีะลกึและสนิคา้ทผีลติในออสเตรเลยี อาท ิตุก๊ตาโคอาลา่, จงิโจ,้ แมคคาเดเมยี, ช็อคโกแลต, โอปอล,
เป๋าฮอืกระป๋องทรีา้น Tax Free

19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

****ตนืตากบัการชมพลไุฟฉลองปีใหม ่บรเิวณทา่เรอื ดารล์งิ ฮารเ์บอร ์ทจีดุพรอ้มกนัถงึ 8 จดุ / ซดินยี ์ถอืเป็นอกีหนงึสถานที
ทนีกัทอ่งเทยีวนยิมมารว่มฉลองปีใหมก่นัเป็นทแีรกๆของโลก จงึเป็นอกีหนงึสถานทไีมค่วรพลาด****

ทพีกั
NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี5
ซดินยี ์- โคอาลา่ พารค์ - บลเูมาเทน่ - ซนีกิเวลิด์

เชา้
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
นําคณะเดนิทางสูส่วนสตัวพ์นืเมอืงโคอาลา่ พารค์ (Koala Park) ททีา่นจะไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยู่ของสตัวพ์นืเมอืงอาท ิจงิโจ,้ วอลลาบ,ี
วอมแบต, โคอาลา่ เป็นตน้ ซงึสตัวเ์หลา่นีลว้นแตม่อียู่เฉพาะในทวปีออสเตรเลยีเทา่นัน และชมการสาธติวธิกีารตดัขนแกะ (Outback)
เรมิจากการตอ้นแกะดว้ยสนัุข, การแยกฝงูแกะ, การตัดขนแกะทมีทัีง 2 ขันตอนแบบเกา่และใหม่ ทจีะสรา้งความเพลดิเพลนิใจใหก้ับทา่น
ตลอดจนการนําเอาผลผลติมาทําเป็นผลติภัณฑต์า่ง  ๆอาท ิครีมลาโนลนิ, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เป็นตน้

12.00 น.



รับประทานอาหารกลางวันทหีอ้งอาหารภายใน Koala Park

13.00 น.
เดนิทางเขา้สูอ่ทุยานแหง่ชาตบิลเูมาเทน่ เปรียบเสมอืนเจา้หญงิแหง่หบุเขาสนี ้าํเงนิ เอคโคพ่อยท ์จดุชมววิทวิทัศนแ์บบพาโนรามา
ทเีคยตอ้นรับการมาเยือนของควนีสอ์ลซิาเบท ประตมิากรรมแหง่ธรรมชาตขิองทรีซสิเตอร์
ทมีตํีานานเกยีวกับหญงิสาวสามพนีอ้งตอ้งคําสาปใหก้ลายเป็นภเูขา เขา้สูอ่าณาจักรของซนีกิเวลิด ์(Scenic World) ในหบุเขาเจมสินัแวลเลย่ ์1.
(Skyway) นังกระเชา้ลอยฟ้าชมววิทวิทัศน ์360 องศา และน ้าํตกคาทมูบา้ (Katoomba Fall) 2.(Railway)
นังรถแทรมทชีนัทสีดุในโลกลงสูเ่บอืงลา่งของหบุเขาบลเูมาเทน่ ซงึในอดตีเป็นเหมอืงถ่านหนิ 3.(Cableway) กระเชา้ลอยฟ้า พาทา่นกลับสูส่ถานี
เบอืงลา่งปกคลมุไปดว้ยป่ารอ้นชนื จนไดเ้วลาอันสมควร นําคณะเดนิทางกลับสูซ่ดินีย์

18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร

ทพีกั
NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกัน

วนัท ี6
หาดบอนได - เดอะแกป๊ - กลบัถงึกรุงเทพฯ

08.00 น.
รับประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม

09.00 น.
คณะถงึสนามบนินครซดินยี ์รถรอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสูห่าดบอนได Bondi Beach แหลง่พักผอ่นหย่อนใจ
และสถานทเีลน่กระดานโตค้ลนืของชาวออสซ ีจากนันนําคณะเลาะเลยีบเสน้ทางรมิอ่าว อาท ิRose Bay, Double Bay
ย่านหรูหราและราคาแพงของนครซดินีย ์ไปชมเดอะแก๊ป ชอ่งแคบทกีันอยู่ระหวา่งอ่าวซดินีย ์และมหาสมุทรแปซฟิิค

12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

หลังอาหาร นําคณะออกเดนิทางสูส่นามบนิเพอืเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

16.10 น.
ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยเทยีวบนิท ีTG472 บนิตรงกลับสูก่รุงเทพฯ

21.35 น.
สายการบนิไทยนําทา่นเดนิทางกลับถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ

อตัราคา่บรกิารทวัรอ์อสเตรเลยี
ขอ้มูลทัวรอั์ปเดทเมอื :
วันพธุท ี4 กันยายน 2562 เวลา 13:03 น.



เงอืนไขการใหบ้รกิารทวัรอ์อสเตรเลยี

คา่ทัวรร์วม

• คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพมิของน ้าํมนัเชอืเพลงิ ณ วันท  ี14 กนัยายน 2561

• คา่ตวัเครอืงบนิภายในประเทศเสน้ทาง เมลเบริน์-ซดินยี ์(จํากดัน ้าํหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 ก.ก. / ท่าน)

• คา่เขา้ชมสถานทที่องเทยีวตามระบุไวใ้นรายการ

• โรงแรมทพีกัตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• คา่อาหารตามทรีะบุในรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้่านไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถนิในแตล่ะประเทศ

• คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรเลยี

• คา่บรกิารนําทัวรโ์ดยหวัหนา้ทัวรผ์ูม้ปีระสบการณนํ์าเทยีว และคอยดแูลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 1 ท่าน

• คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทไทยประกนัภยั

• -หากมคีวามประสงคจ์ะเพมิความคุม้ครองในกรณปีระกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง
หรอืตอ้งการคุม้ครองสมัภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความลา่ชา้ของสมัภาระและเทยีวบนิ
กรณุาสอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร์

• คา่ยกกระเป๋าใบใหญใ่นแตล่ะโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของท่านเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั

• สาํหรบัสายการบนิไทย อนญุาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครอืง น ้าํหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และสามารถถอืสมัภาระขนึเครอืงไดน้ ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั /
สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม

• คา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทปิพนกังานขบัรถ (ทา่นละประมาณวนัละ 4 AU$ / ตอ่คน / วนั)

• คา่ทปิหวัหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถนิ

• คา่ภาษีหกั ณ ทจี่าย 3%

• คา่ทําหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์)

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท  ิคา่โทรศพัท ,์ คา่ซกัรดี, คา่เครอืงดมืในหอ้งพกั
และคา่อาหารทสีงัมาในหอ้งพกัคา่อาหารและเครอืงดมืทสีงัพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนอืจากททีางบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณพีเิศษ เช่น
หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ท่านตอ้งมคีา่ใชจ้่ายเพมิ

การจองทัวร ์(How to make your reservation)
• หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั WORLD WIDE VACATION กรณุาตดิตอ่ Travel Agent ใกลบ้า้นหรอืทที่านรูจ้ักและเชอืถอืได ้
ซงึจะดแูลท่านดว้ยขนัตอนทงีา่ย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพอืเป็นการยนืยันการเดนิทางของท่าน กรณุาจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําลว่งหนา้ 30,000
บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนงึท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทจีอง ซงึเงนิมดัจําดงักลา่วจะเป็นการยนืยันการจองของท่าน และกรณุาชําระคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอืลว่งหนา้ 30
วันกอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ําระเงนิสว่นทเีหลอืตามวันทกีาํหนด ทางบรษัิทฯถอืวา่ท่านยกเลกิการเดนิทางโดยไมม่เีงอืนไข

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทวัร ์(Cannot make your reservation)เนอืงจากสถานททีอ่งเทยีวตา่งๆ
ในโปรแกรมไมเ่ออือํานวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปน ีทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการไมร่บัจองทัวรส์าํหรบัลกูคา้ดงัตอ่ไปนี



• เดก็ทมีอีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ

• ผูส้งูอายทุมีคีวามจําเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครอืงมอืตา่งๆ ในการพยงุตวั

• ผูเ้ดนิทางทบี่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ

• ท่านทมีคีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง

• บุคคลทมีคีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิช่น ผูท้ดีมืสรุาบนรถ, ไมร่กัษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย สรา้งความรําคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ,
ผูท้ไีมย่อมรบัเงอืนไขระหวา่งทัวร ์ทมีรีะบุอยูช่ ัดเจนในโปรแกรมทัวร,์ ผูท้กีอ่หวอด ประทว้ง
ยยุงใหผู้ร้ว่มเดนิทางบังคบัใหห้วัหนา้ทัวรต์อ้งทําการนอกเหนอืโปรแกรมทัวร ์ซงึบางครงัอาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอนืหรอืโปรแกรมท่องเทยีวได ้

การยกเลกิ
• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 60 วัน คนืเงนิมดัจําทังหมด

• ยกเลกิกอ่นออกเดนิทาง 59 - 45 วัน หกัมดัจํา 20,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 44 - 30 วัน หกัมดัจํา 30,000 บาท/ท่าน

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 29 - 15 วันกอ่นการเดนิทาง หกั 50% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 14 - 1 วันกอ่นการเดนิทางหกั 90% ของคา่ทัวร์

• ยกเลกิในวันเดนิทาง หรอื NO SHOWหกั 100% ของคา่ทัวร์

• หากท่านยกเลกิการเดนิทางในเงอืนไขใด เงอืนไขหนงึ แตท่่านสามารถหาผูเ้ดนิทางมาแทนได ้โดยสามารถยนืขอวซีา่ไดท้ันตามกาํหนดเวลา ทางบรษัิทฯ
จะคดิคา่ใชจ้่ายเพมิคอืคา่วซีา่ และคา่เปลยีนชอืตวัเท่านัน และตอ้งไมอ่ยูใ่นเงอืนไขของตวัท  ีNON-CHANGE NAME & NON-REFUND

• หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อนัเนอืงมาจากบุคคลใดบุคคลหนงึในคณะของท่านไมไ่ดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่ ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดๆ
กต็ามอนัเป็นการพจิารณาของสถานทูต ซงึการยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทังหมด
ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงอืนไขของวันเวลาทยีกเลกิดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณทีที่านไมแ่นใ่จวา่จะไดร้บัการพจิารณาอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทูต
ทางบรษัิทขอแนะนําใหท้่านยนืขอวซีา่แบบเดยีว ซงึจะรูผ้ลเร็วกวา่การยนืขอวซีา่แบบกรุป๊

• บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการเดนิทางในกรณทีมีผีูเ้ดนิทาง ต่าํกวา่ 20 ท่าน โดยทจีะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน
และขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงการท่องเทยีว รวมทังไมส่ามารถรบัผดิชอบจากกรณทีเีกดิเหตจุําเป็นสดุวสิยัดงัน ีการลา่ชา้ของสายการบนิ,
การนัดหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อบุัตเิหต ุฯลฯ ทังนจีะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากทสีดุ
และทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ หากท่านถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อนัเนอืงจากการกระทําทสีอ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง
ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ที่านชําระมาแลว้

การขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees)
• หากท่านประสงคจ์ะขอเปลยีนแปลงวันเดนิทาง สามารถทําไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยีคา่ใชจ้่าย

ตวัเครอืงบนิ (Air Ticket)
• ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลอืนวันเดนิทางกลบั
ท่านจะตอ้งชําระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทสีายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทนัีงของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้าํหนด ซงึทางบรษัิทฯ
ไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และในกรณยีกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ไดด้าํเนนิการออกตวัเครอืงบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND
ตามระบบของสายการบนิเท่านัน และหากท่านไมแ่นใ่จในวันเดนิทางดงักลา่ว กรณุาตรวจสอบกบั เจา้หนา้ทฯี เพอืยนืยันในกรณทีตีวัเครอืงบนิสามารถทํา
REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทที่านจะชําระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim )
• การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณตีวักรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% ตามเงอืนไขการสะสมไมลข์องสายการบนิไทย
ซงึการเปลยีนแปลงเงอืนไขบางสว่นหรอืทังหมดเป็นสทิธขิองสายการบนิเท่านัน

คา่ธรรมเนยีมประกันภัยและคา่ธรรมเนยีมน ้าํมันเชอืเพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel



Surcharge/Tax YQ)
• คดิตามอตัราททีางสายการบนิปรบัคา่ธรรมเนยีม ณ วันท  ี14 กนัยายน 2561 การเปลยีนแปลงของสายการบนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพมิททีางบรษัิทฯ
ขอสงวนสทิธใินการเรยีกเกบ็ตามความเป็นจรงิ ณ วันทอีอกตวั

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation)
• หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin /Double) ในกรณทีที่านมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) ขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพกั
และการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซงึมกัมคีวามแตกตา่งกนั ซงึอาจจะทําใหท้่านไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทตีอ้งการ

• โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครอืงปรบัอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติ่าํ เครอืงปรบัอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน

• ในกรณทีมีกีารจัดประชุมนานาชาต ิ( Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึ 3-4 เท่าตวั บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ ิในการปรบัเปลยีน
หรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

• โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรดั และไมม่ ีอา่งอาบน ้าํ
ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญก่วา่
ท่านสามารถจ่ายเพมิเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพมิเตมิได ้

สถานทเีขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
• การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการกาํหนดโปรแกรมตลอดทังปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันทสีถานทเีขา้ชมนัน ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้
หรอื การเปิดรบัจองผา่นทาง Online โดยในวันทคีณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee
ตามทรีะบุไวใ้นเอกสารของสถานทนัีน ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้แตห่ากมกีารลา่ชา้
หรอืเหตหุนงึเหตใุดในระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทําใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไมม่กีารคนืเงนิใดใหแ้กท่่าน เนอืงจากไดช้ําระ
Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทเีขา้ชมจากเจา้หนา้ทใีนช่วงวันเดนิทางของท่านกอ่นชําระเงนิ

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter)
• คา่ทัวรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระสาํหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพมิเตมิ
ท่านจะถกูเรยีกเกบ็โดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขนึลงได ้ท่านสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้3
AU$ / ใบ / ครงั

• สาํหรบัน ้าํหนักของสมัภาระททีางสายการบนิไทยอนญุาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครอืงบนิ คอื 30 กโิลกรมั (สาํหรบัผูโ้ดยสารชันประหยัด / Economy Class
Passenger) การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบัสายการบนิภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครอืงไดไ้มเ่กนิ 20 กโิลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน
และนําสมัภาระถอืขนึเครอืงน ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั การเรยีกคา่ระวางน ้าํหนักเพมิเป็นสทิธขิองสายการบนิทที่านไมอ่าจปฏเิสธได ้

• สาํหรบักระเป๋าสมัภาระททีางสายการบนิอนญุาตใหนํ้าขนึเครอืงได ้ตอ้งมนี ้าํหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรมั และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25
เซนตเิมตร (9.75 นวิ) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นวิ) x 46 เซนตเิมตร (18 นวิ)

• ในบางรายการทัวร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าํหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้่าํกวา่มาตรฐานได ้
ทังนขีนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าํหนักสว่นทเีกนิ

• กระเป๋าและสมัภาระทมีลีอ้เลอืนและมขีนาดใหญเ่กนิ ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขนึบนพาหนะการเดนิทาง

• บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินความรบัผดิชอบตอ่กรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย์
ซงึจะรบัผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยนืวซีา่ของประเทศออสเตรเลยี ใชเ้วลายนืประมาณ 14 วันทําการ
• พาสปอรต์ทยีังไมห่มดอาย ุและมอีายไุมต่่าํกวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุหากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ควรนําไปแสดงดว้ยเพอืเป็นการงา่ยตอ่การอนมุตัวิซีา่

• รปูถา่ยสขีนาด 2 นวิฉากหลงัสขีาว จํานวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง 2 รปู



• สาํเนาทะเบยีนบา้น /สาํเนาบัตรประชาชน /สาํเนาบัตรขา้ราชการ /สาํเนาใบเปลยีนชอื-สกลุ /สาํเนาทะเบยีนสมรส , หยา่ / สาํเนาสตูบิัตร ในกรณอีายไุมถ่งึ 18
ปีบรบิูรณ์

• หนังสอืรบัรองการทํางานจากบรษัิท / สงักดัทที่านทํางานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเท่านันโดยระบุตาํแหนง่, อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบัน,
วันเดอืนปีทเีรมิทํางานกบับรษัิทนแีละช่วงเวลาทขีอลางานเพอืเดนิทางไปท่องเทยีว หลงัจากนันจะกลบัมาทํางานตามปกตหิลงัครบกาํหนดลา

• กรณทีเีป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรบัรองบรษัิททคีดัไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี
และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน

• Statement Savings Accounts ยอ้นหลงั 6
เดอืนตอ้งอพัเดทเป็นเดอืนปัจจุบันโดยใหท้างธนาคารประทับตรายางธนาคารพรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ทธีนาคารทุกหนา้
ควรเลอืกเลม่ทมีกีารเขา้ออกของเงนิสม่าํเสมอ และมจีํานวนไมต่่าํกวา่ 6 หลกั
เพอืใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทจีะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมอืกลบัสูภ่มูลิาํเนา
ในกรณทีเีดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนงึในการยนืขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย
***สถานทูตไมร่บับัญชกีระแสรายวัน***

• กรณทีบีรษัิทของท่าน เป็นผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทังหมดนอกเหนอืจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้
ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนงึฉบับเพอืแสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาทํางานของท่าน
โดยระบุชอืผูเ้ดนิทางและเหตผุลทจีัดการเดนิทางนใีนจดหมายดว้ย

• กรณทีเีป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบับจรงิ

• กรณทีเีดก็อายตุ่าํกวา่ 18 ปีบรบิูรณ ์เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนงึ จะตอ้งทําจดหมายยนิยอม โดยทบีดิา, มารดา
จะตอ้งไปยนืเรอืงแสดงความจํานงในการอนญุาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีท่านหนงึได ้ณ ทวีา่การอาํเภอหรอืเขตตามในทะเบยีนบา้นของตนเอง
โดยมนีายอาํเภอ หรอืผูอ้าํนวยการเขตลงลายมอืชอื และประทับตรารบัรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถกูปฏเิสธวซีา่
สถานทูตไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทไีดช้ําระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม ่กต็อ้งชําระคา่ธรรมเนยีมใหมทุ่กครงั

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ ทังนบีรษัิทฯ
จะสง่เจา้หนา้ทไีปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพมิเตมิ ทางบรษัิทฯ
ใครข่อรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั

• กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน
เนอืงจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ

• ทางสถานทูตไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดกต็าม
ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทัวรแ์ละชําระเงนิมดัจําแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเงอืนไขทบีรษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ
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