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ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - ซิดนีย ์
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและการเช็คอิน
ออกเดินทางสูม่ หานครซิดนีย ์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซือ้ ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั , ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ลว่ งหน้าให้กบั กรุป๊ ทัวร์ กรณีท่ีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึน้ เครื่องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสดุ วิสยั อื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสทิ ธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว
และหากมีคา่ ใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้ นอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ทา่ น
ทราบ เพราะเป็ นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
ซิดนีย ์ – สวนสัตว์พนื้ เมือง (Featherdale Wildlife Park) - บลูเมาเท่น - ซีนิก
เวิลด์
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย ์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรของประเทศ รถรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูม่ หานครซิดนีย ์
นาคณะเดินทางสูส่ วนสัตว์พืน้ เมือง Featherdale Wildlife Park ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของสัตว์
พืน้ เมืองของออสเตรเลียที่มีมากกว่า 1,700 ชนิด จากกว่า 250 สายพันธุ์ การเดินทาง
มาที่น่ีท่านจะได้สมั ผัสชีวิตความเป็ นอยู่ของสัตว์พืน้ เมืองอาทิ เช่น จิงโจ้, วอลลาบี,้
วอมแบต, โคอาล่า, นกเพนกวิน้ สีฟ้า เป็ นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านีล้ ว้ นแต่มีอยู่เฉพาะในทวีป
ออสเตรเลียเท่านัน้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะเดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสี
นา้ เงิน เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ
ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีตานานเกี่ยวกับหญิง
สาวสามพี่นอ้ งต้องคาสาปให้กลายเป็ นภูเขา เข้าสู่อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic
World) ในหุบเขาเจมิสนั แวลเล่ย ์ 1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360
องศา และนา้ ตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชนั ที่สดุ ในโลก
ลงสู่เ บื อ้ งล่า งของหุบ เขาบลูเ มาเท่ น ซึ่ง ในอดี ต เป็ น เหมื อ งถ่ า นหิ น 3.(Cableway)
กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลับสูส่ ถานี เบื อ้ งล่างปกคลุมไปด้วยป่ าร้อนชืน้ จนได้เวลาอัน
สมควร นาคณะเดินทางกลับสูซ่ ิดนีย ์ ระหว่างทางแวะไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กนั้ อยู่
ระหว่างอ่าวซิดนีย ์ และมหาสมุทรแปซิฟิค แล้วชมหาดบอนได แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
และเล่นกระดานโต้คลื่นของชาวออสซี่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ซิดนีย ์ - ซิดนียฮ์ าเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านเที่ยวชมมหานครซิดนีย ์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่าน
บุกเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิง้ ร่องรอยเมื่อครัง้ กัปตันเจมส์คกุ ยกพลขึน้ บกอาคารที่เก่าแก่
ยังคงได้รบั การอนุรกั ษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอร์
และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่านชมย่านที่ทาการสาคัญของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ แล้ว
บันทึกภาพอันงดงามที่จุดชมวิวแมคควอรี่แชร์ ต่อจากนัน้ เดินทางสู่ซิดนียท์ าวเวอร์
(Sydney Tower) ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้างที่สงู ที่สดุ ในเมืองซิดนีย ์ และสูงเป็ นอันดับสองของ
ประเทศ ที่น่ีทา่ นสามารถชมวิวของตัวเมืองซิดนียโ์ ดยรอบ อาทิ อ่าวฮาร์เบอร์บริดจ์ โรง
ละครซิดนีย ์ โอเปร่าเฮ้าส์ ท่าเรือ อ่าวซิดนีย ์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกับกิจกรรมท้าทาย
ความกล้าสกายวอล์ค (Sky Walk) ด้วยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงด้านนอกแบบ
ไร้สิ่งใดกัน้
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พร้อมชมวิว 360
องศาแบบพาโนรามา
จากนัน้ นาท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย ์ ซึ่ง
ท่านจะได้ช่ืนชมกับความเป็ นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็ นอันดับสองของโลก เลาะ
เลียบเส้นทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนคร
ซิดนีย ์ จากนัน้ อิสระให้ท่านช้อปปิ ้งสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen
Victoria Building ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรู หรา และมีเวลาให้ท่านได้ซือ้ ของที่
ระลึกและสินค้าที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้, แมคคาเดเมีย, ช็อคโก
แลต, โอปอล, เป๋ าฮือ้ กระป๋ องที่รา้ น Tax Free
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
ซิดนีย ์ - แคนเบอร์ร่า - ซิตที้ ัวร์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ กรุ งแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงใหม่ของประเทศออสเตรเลีย เป็ น
ศูนย์รวมของหน่วยงามรัฐบาล เช่น รัฐสภา ศาลสูง กระทรวง และสถานฑูตประเทศ
ต่าง ๆ รวมทัง้ สถานฑูตไทยประจาออสเตรเลียอีกด้วย ผังเมืองแคนเบอร์รา่ เป็ นผังเมือง
ที่ได้รบั การออกแบบมาอย่างดีจากการประกวดผังเมืองระดับนานาชาติ ประกอบด้วย
รู ปเรขาคณิ ต ทรงต่างๆไม่ ว่าจะเป็ น วงกลม สามเหลี่ยม หรือรู ปหกเหลี่ยม จัดวาง
ออกมาเป็ นรู ปสมมาตร ให้ตึกรามบ้านช่องรายล้อมไปด้ว ยแมกไม้นานาพันธุ์จนได้
สมญานามว่า Bush Capital หรือเมืองในสวน นับว่าเป็ นการออกแบบผังเมืองที่
สวยงามที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอร์รา่ เที่ยวชมทะเลสาบเบอร์เล่ย ์ กริฟฟิ น (Walter Burley
Griffin) ทะเลสาบอันกว้างใหญ่ใจกลางเมืองที่ขดุ ขึน้ เพื่อเสริมให้ภมู ิประเทศสวยงาม
เป็ นจุดเด่นของเมือง ชมนา้ พุ ที่พ่งุ สูงถึง 140 เมตร อย่าง "Captain Cook Memorial
Water Jet" ที่สามารถมองเห็นได้จากทุกมุมเมือง จากนัน้ นาท่านชม "อาคารรัฐสภา"
(Parliament House) ตึกที่มีสถาปั ตยกรรมทันสมัยและมี ขนาดใหญ่โตมากที่สดุ แห่ง
หนึ่งของประเทศในซีกโลกใต้ มีหอ้ งต่างๆ มากถึง 4,500 ห้อง พืน้ ที่ใช้สอยกว้างขวาง
ถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาด้วยงาน
ศิลปะอะบอริจิน้ หลายพันชิน้ จุดเด่นอยู่ท่ีมีเสาธงขนาดใหญ่สงู เด่นเป็ นสง่า ซึ่งใช้เวลา
ก่อสร้างนานถึง 8 ปี และ ชม อนุสรณ์สถานแห่งฃาติซง่ึ สร้างขึน้ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงทหาร
ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ 2 ชม สถานทูตนานาประเทศ ที่สวยงามเป็ น
เอกลักษณ์ หนึ่งในนัน้ คือสถานทูตไทย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกบริเวณด้านหน้า
สถานทูตไทยประจากรุงแคนเบอร์รา่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั RYDGES CAPITAL HILL CANBERRA HOTEL หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
เมลเบิรน์ - เทีย่ วชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวินทีเ่ กาะฟิ ลลิป
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่ มืองเมลเบิรน์
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิรน์ รถรอรับแล้วนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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น าท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งเมลเบิ ร ์น นครหลวงของรัฐ วิ ค ตอเรี ย เมื อ งที่ มี ร ถรางและ
สวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิ ตซรอย ตัง้ ชื่อตาม
ท่านผูว้ า่ การ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิ ตซรอย สวนแห่งนีม้ ีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ภายใน
ร่ม รื่ น ด้ว ยพัน ธุ์ไ ม้น านาชนิ ด อาคารเรื อ นกระจกที่ เ พาะพัน ธุ์พื ช ต่ า งๆ, กระท่ อ ม
กัปตันคุก้ ที่นามาจากอังกฤษ, บ้านโมเดลที่มีสถาปั ตยกรรมแบบทิวดอร์, ต้นไม้แห่ง
เทพธิ ด า และส่ว นต่ า ง ๆ ที่ มี ภูมิ ทัศ น์ท่ี มี ชี วิ ต ชี ว า ผ่ า นไปชมอาคารรัฐ สภาของรัฐ
วิกตอเรีย ซึ่งถือว่าเป็ นสถานที่ท่ีมีช่ือเสียงแห่งหนึ่ง และยังเป็ นอาคารรัฐสภาแห่งแรก
ของออสเตรเลีย, โบสถ์เซนต์แพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโอ่อ่างาม
สง่าสมกับเป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้างขึน้ ด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คในค.ศ.1858 ถือ
เป็ นโบสถ์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของรัฐนี ,้ อนุสรณ์สถานราลึกถึงสงครามโลก (Shrine of
Remembrance) สร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครัง้ ที่ 1
และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตัวอนุสรณ์สถานสร้างขึน้ ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียม
แห่งฮาลิคาร์นาซุส ซึง่ เป็ นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ
ออกเดิ นทางสู่เกาะฟิ ลลิป ระหว่างเส้นทางผ่านเขตไวน์เนอรี่ในเขตกิ ปส์แ ลนด์ท่ี มี
ชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย
นาท่า นเข้า สู่เ ขตอนุรัก ษ์น กเพนกวิ นแห่ง ทะเลใต้ มี อ าคารนิ ท รรศการรู ป ภาพและ
เรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุข์ องเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เ กาะฟิ ลลิปนี ้ ถือได้ว่า
เป็ นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สดุ ในโลก นาท่านสูอ่ ฒ
ั จรรย์บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์
เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้ จากทะเลหลังกลับจาก
ออกหาอาหารตัง้ แต่เช้า เป็ นวิถีธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ ทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษ กุ้งมังกรทัง้ ตัวนา้ หนัก 600 กรัม
เสิรฟ์ พร้อมไวน์ท้องถิน่
เดินทางกลับสูเ่ มืองเมลเบิรน์ แล้วนาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั โรงแรม
นาท่านเข้าสูท่ ่ีพกั MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเท่าใน
ระดับ
แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอนา้ โบราณ - เมลเบิรน์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาคณะออกเดินทางสูส่ ถานี รถไฟจักรไอน้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็ น
เส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปั จจุบนั ได้ถกู ดัดแปลงนามาใช้
ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนาคณะนั่ง รถไฟจักรไอน้าโบราณ เพื่อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทาให้ทา่ นประทับใจมิรูล้ ืม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสู่นครเมลเบิรน์ ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ ้งที่ใหญ่ท่ีสดุ
แห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนามากมาย บนย่าน Bourke
Street Mall และ Swanston Walk รวมทัง้ ห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีก
ด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสูส่ นามบิน Tullamarine นครเมลเบิรน์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG462 บินตรงกลับสูก่ รุงเทพฯ
กลับถึงกรุ งเทพฯ
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

(137 ก.ม.)

Local Lobster Menu
www.accorhotels.com

พฤหัสบดี
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(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็ นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านัน้ )
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PERIOD

Tour Fare
Adults

Child 4-11
With Bed

Child 4-6
No Bed

11 - 17 เมษายน 2563

89,000.-

80,000.-

75,000.-

ค่าทัวร์รวม :















ค่าทัวร์ไม่รวม :

Single
Supplement
/Double Single
Use

9,000.12,000.-

No TKT
ADL / CHD
-22,000.-16,000.-

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนา้ มันเชือ้ เพลิง ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางแคนเบอร์รา่ -เมลเบิรน์ (จากัดนา้ หนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
ค่าเข้าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
โรงแรมที่พกั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ทา่ นได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย
ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
ค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุม้ ครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุม้ ครองสัมภาระ
ในการเดิ น ทางสูญ หายตลอดจนความล่ า ช้า ของสัม ภาระและเที่ ย วบิ น กรุ ณ าสอบถามและโปรดศึ ก ษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นา้ หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าใต้เครื่อง นา้ หนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้ เครื่อง
ได้นา้ หนัก ไม่เ กิ น 7 กิ โ ลกรัม / สาหรับ สายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โ หลดสัมภาระใต้เ ครื่อ งได้ไ ม่เ กิ น 20
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
นา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้

 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ทอ้ งถิ่น
 ค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่ส่งั มาในห้องพักค่าอาหารและ
เครือ่ งดื่มที่ส่งั พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง เพื่อเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำ
ล่วงหน้ ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่ อง ซึง่ เงินมัดจาดังกล่าวจะเป็ นการ
ยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วน
ที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทอ่ งเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้ อานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี ้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รบั จองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี ้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูส้ งู อายุท่ีมีความจาเป็ นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครือ่ งมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเ้ ดินทางที่บง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผูท้ ่ีด่มื สุราบนรถ, ไม่รกั ษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบ
คาย สร้างความราคาญให้แก่ผรู้ ว่ มคณะ, ผูท้ ่ีไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้
ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผรู้ ว่ มเดินทางบังคับให้หวั หน้าทัวร์ตอ้ งทาการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึง่ บางครัง้
อาจจะมีผลกระทบกับผูร้ ว่ มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
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การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ชาระไว้แล้ว มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คนื 100% ของเงินค่าบริการ
1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ให้คนื 50% ของเงินค่าบริการ
1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันที่นาเที่ยว
ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ
2. ค่าใช้จ่ายของผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพื่อการเตรียมการจัดการนาเที่ยวต่อไปนี ้ ให้นามาหักจากเงิน
ค่าบริการที่ตอ้ งจ่ายตามข้อ 1 แต่ถา้ ค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินค่าบริการที่ได้ชาระไว้ ผูป้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยวจะเรียกจาก
นักท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้ นีผ้ ปู้ ระกอบธุรกิจนาเที่ยว แสดงหลักฐานให้นกั ท่องเที่ยวทราบ ดังต่อไปนี ้
2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่
2.2 ค่ามัดจาของบัตรโดยสารเครื่องบิน
2.3 ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นอื่นๆ
หมายเหตุ
หลักเกณฑ์ท่ีนามาใช้นี ้ เป็ นประกาศในราชกิจจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบั ตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2553 เป็ นต้นไป
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่ ไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีท่ีทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั ิวีซา่
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ทา่ นยื่นขอวีซา่ แบบเดี่ยว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นขอวีซา่ แบบกรุป๊
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผเู้ ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ ไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุ
จาเป็ นสุดวิสยั ดังนี ้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทัง้ นีจ้ ะ
คานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สดุ
และทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีทา่ นชาระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ลว่ งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่น่งั ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ เจ้า
หน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีท่ีต๋ วั เครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ทา่ นจะชาระเงินค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีต๋ วั กรุป๊ สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนา้ มันเชือ้ เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์สว่ นเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็ นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin /Double) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึน้ อยูก่ บั ข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึง่
อาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการ
ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
 ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี อ่าง
อาบนา้ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้
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สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็ นการกาหนดโปรแกรมตลอดทัง้ ปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทา
การ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นนั้ ๆ หรือ สลับโปรแกรม
เพื่อให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ น
ไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดงั กล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระ Reservation Fee ไป
แล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติม ท่านจะ
ถูกเรียกเก็บโดยผูใ้ ห้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋ าขึน้ ลงได้ ท่าน
สามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครัง้
 สาหรับนา้ หนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชัน้
ประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่ทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านัน้ และนาสัมภาระถือขึน้ เครื่องนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางนา้ หนักเพิ่มเป็ นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึน้ เครื่องได้ ต้องมีนา้ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว้ ) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้ ) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้ )
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นา้ หนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐาน
ได้ ทัง้ นีข้ นึ ้ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนา้ หนัก
ส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึน้ บนพาหนะการเดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน

เอกสารในการยืน่ วีซ่าของประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลายืน่ ประมาณ 18 วันทาการ
 พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการ
อนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ ฉากหลังสีขาว จานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทัง้ 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน /สาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติบตั ร ใน
กรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ทา่ นทางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ท่ีเริม่ ทางานกับบริษัทนีแ้ ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนัน้ จะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลา
 กรณีท่ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์ หรือ
ใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 Statement Savings Accounts ย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั โดยให้ทางธนาคารประทับตรายางธนาคารพร้อมลายเซ็นของ
เจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง
พอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสูภ่ มู ิลาเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่ งในการยื่นขอ
วีซา่ ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีท่ีบริษัทของท่าน เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัทจะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุช่ือผูเ้ ดินทางและเหตุผลที่จดั การ
เดินทางนีใ้ นจดหมายด้วย
 กรณีท่ีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
 กรณีท่ีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะต้องไป
ยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่วา่ การอาเภอหรือเขตตามในทะเบียนบ้านของตนเอง โดยมี
นายอาเภอ หรือผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูต
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
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 กรณีท่ีทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่
ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ขา้ งต้นทุกประการ

