
 

   
 



 

   

28 ธ.ค. 61 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิร์น ศุกร์ 
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหวา่ง

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

 

หมายเหต ุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานท่ีเข้าชมตา่ง ๆ ไว้ลว่งหน้าให้กบักรุ๊ปทวัร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลกิเที่ยวบิน, การลา่ช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบนิ 
(ขึน้เคร่ืองไมท่นั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง    
ท าให้การเดินทางลา่ช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไมส่ามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มสีทิธ์ิในการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคืนเงิน
คา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ลว่งหน้าแล้ว 
และหากมคีา่ใช้จา่ยอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ทา่น
ทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 

 

29 ธ.ค. 61 เมลเบิร์น - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป เสาร์ 
00.05 น. ออกเดินทางสูน่ครเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG465  
13.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบิน Tullamarine          ร์  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและสมัภาระแล้ว น าคณะเดินทางเข้าสูท่ี่พกัเพื่อเก็บสมัภาระ ก่อนออกเดินทาง
ตอ่สูเ่กาะฟิลลปิ ระหวา่งเส้นทางผา่นไวน์เนอร่ีในเขตกิปส์แลนด์ที่มีช่ือเสยีงของรัฐ
วิคตอเรีย 

(137 ก.ม.) 
 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทัง้ตัวน า้หนัก 600 กรัม
เสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น 

Local Lobster Menu 

19.30 น. น าทา่นเข้าสูเ่ขตอนรัุกษ์นกเพนกวินแหง่ทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและ
เร่ืองราวเก่ียวกบัสายพนัธุ์ของเพนกวินในทวีปตา่งๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลปินี ้ ถือได้วา่
เป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเลก็ที่สดุในโลก น าทา่นสูอ่ฒัจรรย์บริเวณชายหาดซมัเมอร์แลนด์ 
เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทกุ ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลบัจาก
ออกหาอาหารตัง้แตเ่ช้า เป็นวถีิธรรมชาติที่เกิดขึน้ทกุวนั สร้างความประทบัใจให้แก่
นกัทอ่งเที่ยวที่ได้มาเยือน  

 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเทา่ใน
ระดบั 

www.accorhotels.com 

30 ธ.ค. 61 แดนดีนอง - น่ังรถไฟจักรไอน า้โบราณ - เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น อาทติย์ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสูส่ถาน ี รถไฟจักรไอน า้โบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) รถไฟเคลือ่นไปตามเส้นทางรถไฟสายเกา่อายกุวา่ 100 ปี ซึง่แตเ่ดิมเคยใช้เป็น
เส้นทางในการขนถ่ายล าเลยีงถา่นหินระหวา่งเมือง และปัจจบุนัได้ถกูดดัแปลงน ามาใช้
ในงานการทอ่งเที่ยว ระหวา่งทางผา่นน าคณะนัง่ รถไฟจักรไอน า้โบราณ เพื่อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะท าให้ทา่นประทบัใจมิรู้ลมื  

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Local 



 

   

14.00 น. หลงัอาหาร น าทา่นเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองทีม่ีรถราง
และสวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตัง้ช่ือตาม
ทา่นผู้วา่การ เซอร์ชาร์ล ออกสุตสุ ฟิตซรอย สวนแหง่นีม้ีอายเุก่าแก่กวา่ 150 ปี ภายใน     
ร่มร่ืนด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพนัธุ์พชืตา่งๆ, กระทอ่ม
กปัตนัคุ้ก ที่น ามาจากองักฤษ, บ้านโมเดลท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์, ต้นไม้แหง่
เทพธิดา และสว่นตา่ง ๆ ทีม่ีภมูิทศัน์ที่มีชีวิตชีวา ผา่นไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐ
วิกตอเรีย ซึง่ถือวา่เป็นสถานท่ีทีม่ีช่ือเสยีงแหง่หนึง่ และยงัเป็นอาคารรัฐสภาแหง่แรก
ของออสเตรเลยี, โบสถ์เซนต์แพท็ทริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโออ่า่งาม
สง่าสมกบัเป็นโบสถ์คาทอลกิ สร้างขึน้ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือ
เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุของรัฐนี,้ อนสุรณ์สถานร าลกึถึงสงครามโลก (Shrine of 
Remembrance) สร้างขึน้เพื่อร าลกึถึงทหารท่ีสละชีพเพื่อชาตใินสงครามโลกครัง้ที่ 1 
และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตวัอนสุรณ์สถานสร้างขึน้ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลยีม
แหง่ฮาลคิาร์นาซุส ซึง่เป็นหนึง่ในสิง่มหศัจรรย์ของโลกในยคุโบราณ จากนัน้เข้าสู่
ศนูย์กลางแหลง่ช้อปปิง้ที่ใหญ่ทีส่ดุแหง่หนึง่ของประเทศ แหลง่รวมสนิค้าแบรนด์เนม
ชัน้น ามากมาย บนยา่น Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทัง้
ห้างสรรพสนิค้าเดวดิโจนส์ และไมเยอร์อีกด้วย 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเทา่ใน

ระดบั 
www.accorhotels.com 

31 ธ.ค. 61 เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - ซิดนีย์ทาวเวอร์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก จันทร์ 
06.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเมลเบิร์นเพื่อเตรียมตวัเดินทางสูน่ครซิดนีย์  
09.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูน่ครซิดนีย์  
10.40 น. คณะถึงสนามบินนครซดินีย์ รถรอรับคณะแล้วน าทา่นเที่ยวชมมหานครซิดนย์ี เมือง

หลวงที่สวยงามซึง่ตัง้อยูบ่ริเวณหน้าอา่ว ชมยา่นบกุเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิง้ร่องรอยเมื่อ
ครัง้กปัตนัเจมส์คกุ ยกพลขึน้บกอาคารท่ีเกา่แกย่งัคงได้รับการอนรัุกษ์เอาไว้นานกวา่ 
200 ปี แล้วชมภาพอนังดงามของสะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผา่น
ชมยา่นท่ีท าการส าคญัของรัฐนวิเซ้าท์เวลล์ แล้วบนัทกึภาพอนังดงามทีจ่ดุชมววิแมคค
วอร่ีแชร์ ตอ่จากนัน้ เดินทางสูซ่ดินีย์ทาวเวอร์ (Sydney Tower) ซึง่เป็นสิง่ก่อสร้างที่สงู
ที่สดุในเมืองซดินีย์ และสงูเป็นอนัดบัสองของประเทศ ที่น่ีทา่นสามารถชมวิวของตวั
เมืองซิดนีย์โดยรอบ อาทิ อา่วฮาร์เบอร์บริดจ์ โรงละครซดินีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ ทา่เรือ อา่ว
ซิดนีย์ ฯลฯ และไมค่วรพลาดกบักิจกรรมท้าทายความกล้าสกายวอล์ค (Sky Walk) 
ด้วยการเดินชมววิจากบริเวณระเบียงด้านนอกแบบไร้สิง่ใดกัน้   
**ส ำหรบัท่ำนทีต่อ้งกำรร่วมกิจกรรมทำ้ควำมกลำ้ สกำยวอล์ค (Sky Walk) กรุณำ
ติดต่อหวัหนำ้ทวัร์** 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร Sydney Tower พร้อมชมววิ 360 
องศาแบบพาโนรามา 

Buffet 

14.30 น. หลงัอาหาร จากนัน้น าท่านลอ่งเรือ Captain Cook Cruise ลอ่งเรือชมวิวทิวทศัน์ของ
อา่วซิดนีย์ ซึง่ทา่นจะได้ช่ืนชมกบัความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอนัดบัสอง
ของโลก จากนัน้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิง้สินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen 
Victoria Building                                   และมีเวลาให้ท่านได้ซือ้ของที่
ระลกึและสนิค้าที่ผลติในออสเตรเลยี อาทิ ตุ๊กตาโคอาลา่, จิงโจ้, แมคคาเดเมยี, ช็อคโก
แลต, โอปอล, เป๋าฮือ้กระป๋องที่ร้าน Tax Free  



 

   

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Chinese 
 ****ตื่นตากับการชมพลุไฟฉลองปีใหม่ บริเวณท่าเรือ ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ที่ จุด

พร้อมกันถงึ 8 จุด / ซิดนีย์ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่นกัท่องเที่ยวนิยมมาร่วมฉลองปี
ใหมก่นัเป็นท่ีแรกๆของโลก จึงเป็นอีกหนึง่สถานท่ีไมค่วรพลาด**** 

 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.accorhotels.com 

1 ม.ค. 62 ซิดนีย์ - โคอาล่า พาร์ค - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์ อังคาร 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะเดินทางสูส่วนสตัว์พืน้เมอืงโคอาลา่ พาร์ค (Koala Park) ที่ทา่นจะได้สมัผสั

ชีวิตความเป็นอยูข่องสตัว์พืน้เมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี,้ วอมแบต, โคอาลา่ เป็นต้น ซึง่
สตัว์เหลา่นีล้้วนแตม่ีอยูเ่ฉพาะในทวีปออสเตรเลยีเทา่นัน้ และชมการสาธิตวิธีการตดั
ขนแกะ (Outback) เร่ิมจากการต้อนแกะด้วยสนุขั, การแยกฝงูแกะ, การตดัขนแกะที่มี
ทัง้  2 ขัน้ตอนแบบเกา่และใหม ่ที่จะสร้างความเพลดิเพลนิใจให้กบัทา่น ตลอดจนการ
น าเอาผลผลติมาท าเป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ อาทิ ครีมลาโนลนิ, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เป็น
ต้น 

(42 ก.ม.) 

 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายใน Koala Park BBQ Buffet 
13.00 น. เดินทางเข้าสูอ่ทุยานแหง่ชาติบลเูมาเทน่ เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแหง่หบุเขาสนี า้เงิน                 

เอคโคพ่อยท์ จดุชมวิวทวิทศัน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ                    
ควีนส์อลซิาเบท ประติมากรรมแหง่ธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีต านานเก่ียวกบัหญิง
สาวสามพี่น้องต้องค าสาปให้กลายเป็นภเูขา เข้าสูอ่าณาจกัรของซีนิกเวิลด์ (Scenic 
World) ในหบุเขาเจมิสนัแวลเลย์่ 1.(Skyway) นัง่กระเช้าลอยฟา้ชมวิวทวิทศัน์ 360 
องศา และน า้ตกคาทมูบ้า (Katoomba Fall)  2.(Railway) นัง่รถแทรมที่ชนัท่ีสดุในโลก
ลงสูเ่บือ้งลา่งของหบุเขาบลเูมาเทน่ ซึง่ในอดตีเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) 
กระเช้าลอยฟา้ พาทา่นกลบัสูส่ถานี เบือ้งลา่งปกคลมุไปด้วยป่าร้อนชืน้ จนได้เวลาอนั
สมควร น าคณะเดินทางกลบัสูซ่ดินีย์ 

(97 ก.ม.) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร Thai 
 น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.accorhotels.com 

2 ม.ค. 62 หาดบอนได - เดอะแก๊ป - กลบัถงึกรุงเทพฯ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. คณะถึงสนามบินนครซดินีย์ รถรอรับคณะแล้วออกเดินทางสูห่าดบอนได Bondi 

Beach แหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ และสถานท่ีเลน่กระดานโต้คลืน่ของชาวออสซี่ จากนัน้
น าคณะเลาะเลยีบเส้นทางริมอา่ว อาทิ Rose Bay, Double Bay ยา่นหรูหราและราคา
แพงของนครซิดนีย์ ไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กัน้อยูร่ะหวา่งอา่วซิดนีย์ และมหาสมทุร
แปซิฟิค 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  Chinese 
 หลงัอาหาร น าคณะออกเดินทางสูส่นามบินเพื่อเตรียมตวักลบักรุงเทพฯ  
16.10 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG472 บินตรงกลบัสูก่รุงเทพฯ  
21.35 น. สายการบินไทยน าทา่นเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักลา่วข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเที่ยว ซึง่อาจมีการเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม ของแตล่ะวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วที่สมบรูณ์ครบถ้วน จะสง่ให้ทา่น 7 วนัก่อนการเดินทางเทา่นัน้) 



 

   

Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

28 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 88,000.- 80,000.- 71,000.- 15,000.- 13,000.- -27,000.- 
-21,000.- 

คา่ทวัร์รวม : 
  คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลงิ ณ วันที่ 14 กันยายน 2561 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง เมลเบิร์น-ซิดนีย์ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไมเ่กิน 20 ก.ก. / ทา่น) 
 คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามระบไุว้ในรายการ 
 โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเทา่ในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ทา่น)  
 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดแูลของทา่นเองไมเ่กิน 7 

กิโลกรัม 
 คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละให้ทา่นได้เลศิรสกบัอาหารท้องถ่ินในแตล่ะประเทศ 
 คา่ธรรมเนียมวีซา่ออสเตรเลยี 
 คา่บริการน าทวัร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้มีประสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทา่น 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทางวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ของบริษัทไทยประกนัภยั 

- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้ มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครอง
สมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความลา่ช้าของสมัภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศกึษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ในแตล่ะโรงแรมทา่นละ 1 ใบ น า้หนกัไมเ่กิน 30 กิโลกรัม สว่นกระเป๋าใบเลก็อยูใ่นความดแูลของ
ทา่นเองไมเ่กิน 7 กิโลกรัม 

 ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสมัภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
น า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

คา่ทวัร์ไมร่วม : 
  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และคา่ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 คา่ทิปพนกังานขบัรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน) 
 คา่ทิปหวัหน้าทวัร์ และไกด์ท้องถ่ิน 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวัอาทิ คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่เคร่ืองดื่มในห้องพกั และคา่อาหารที่สัง่มาในห้องพกัคา่อาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่น
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ทา่นต้องมคีา่ใช้จ่ายเพิม่ 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากทา่นสนใจและประสงค์จะเดนิทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดตอ่ Travel Agent ใกล้บ้านหรือที่ทา่น

รู้จกัและเช่ือถือได้ ซึง่จะดแูลทา่นด้วยขัน้ตอนที่งา่ย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทางของทา่น 
กรุณาจองทวัร์และช ำระเงนิมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันที่จอง ซึง่เงิน
มดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอืลว่งหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หาก
ทา่นไมช่ าระเงินสว่นท่ีเหลอืตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯถือวา่ทา่นยกเลกิการเดินทางโดยไมม่เีง่ือนไข 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานท่ีทอ่งเที่ยวตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดงัตอ่ไปนี ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมรั่บจองทวัร์ส าหรับลกูค้าดงัตอ่ไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหวา่งแรกเกิดถงึ 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มคีวามจ าเป็นต้องใช้วลีแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือตา่งๆ ในการพยงุตวั 
3. ผู้ เดินทางที่บง่บอกการเป็นบคุคลไร้ความสามารถ 
4. ทา่นท่ีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหวา่งทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไมเ่หมาะสมระหวา่งทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดงั พดูจาหยาบคาย 



 

   

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไมย่อมรับเง่ือนไขระหวา่งทวัร์ ที่มีระบอุยูช่ดัเจนในโปรแกรมทวัร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคบัให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึง่บางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะทา่นอื่นหรือโปรแกรมทอ่งเที่ยวได้   

การยกเลกิการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 60 วนั  คืนเงินมดัจ าทัง้หมด 
  ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วนั  หกัมดัจ า 20,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 44 - 30 วนั  หกัมดัจ า 30,000 บาท/ทา่น 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 29 - 15 วนัก่อนการเดินทาง  หกั 50% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง 14 - 1 วนัก่อนการเดินทาง หกั 90% ของคา่ทวัร์ 
  ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือ NO SHOW หกั 100% ของคา่ทวัร์ 
  หากทา่นยกเลกิการเดินทางในเง่ือนไขใด เงื่อนไขหนึง่ แตท่า่นสามารถหาผู้ เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวซีา่

ได้ทนัตามก าหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคา่ใช้จา่ยเพิ่มคือคา่วีซา่ และคา่เปลีย่นช่ือตัว๋เทา่นัน้ และต้องไม่อยูใ่น
เง่ือนไขของตัว๋ที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND 

  หากทา่นยกเลกิการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึง่ในคณะของทา่นไมไ่ด้รับการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไมว่า่
ด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบคุคลหรือยกเลกิพร้อมกนัทัง้หมด ให้ถือ
เป็นการยกเลกิตามเง่ือนไขของวนัเวลาที่ยกเลกิดงักลา่วข้างต้น ในกรณีที่ทา่นไมแ่นใ่จวา่จะได้รับการพิจารณาอนมุตัวิี
ซา่จากทางสถานทตู ทางบริษัทขอแนะน าให้ทา่นยื่นขอวีซา่แบบเดี่ยว ซึง่จะรู้ผลเร็วกวา่การยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

 บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต า่กวา่ 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ลว่งหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงการทอ่งเท่ียว รวมทัง้ไมส่ามารถรับผิดชอบจากกรณีท่ีเกิด
เหตจุ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การลา่ช้าของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาต,ิ การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ ทัง้นี ้
จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของทา่นไว้ให้ได้มากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ใช้จ่าย
ที่เกิดขึน้ หากทา่นถกูปฏิเสธการเข้าเมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง 
ฯลฯ และจะไมค่ืนเงินคา่ทวัร์ที่ทา่นช าระมาแล้ว 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากทา่นประสงค์จะขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ลว่งหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไมเ่สยีคา่ใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมูค่ณะ ผู้ โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเลือ่นวนัเดินทางกลบั ทา่นจะต้องช าระ

คา่ใช้จา่ยสว่นตา่งที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลกิการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้ เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่นใ่จในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั เจ้า
หน้าที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไมก่่อนที่ทา่นจะช าระเงินคา่ทวัร์สว่นท่ีเหลอื 

การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมูค่ณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบัเครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเง่ือนไขการ

สะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเง่ือนไขบางสว่นหรือทัง้หมดเป็นสทิธิของสายการบินเทา่นัน้ 
คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับคา่ธรรมเนยีม ณ วนัที่ 14 กนัยายน 2561 การเปลีย่นแปลงของสายการบินใน

ภายหลงั ถือเป็นคา่ทวัร์สว่นเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
  ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู ่(Twin /Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยูก่บัข้อจ ากดัของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจจะท าให้ทา่นไมไ่ด้ห้องติดกนัตามทีต้่องการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต า่ เคร่ืองปรับอากาศที่มจีะ
ให้บริการในชว่งฤดรู้อนเทา่นัน้   

 ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ ในการ
ปรับเปลีย่น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดีย่วอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไมม่ี อา่ง



 

   

อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนัด้วย หากทา่น
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กวา่ ทา่นสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
คา่ใช้จา่ยเพิ่มเติมได้ 

สถานท่ีเข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  
  การจดัโปรแกรมทวัร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเข้าชมไมส่ามารถจอง
ผา่นระบบดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลบั
โปรแกรมเพื่อให้ทา่นได้เข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ แตห่ากมีการลา่ช้า หรือเหตหุนึง่เหตใุดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีดงักลา่วได้ ทางบริษัทฯจะไมม่ีการคืนเงินใดให้แก่ทา่น เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของทา่นก่อนช าระ
เงิน 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
  คา่ทวัร์ได้รวมคา่ขนสมัภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่น

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไมส่ามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ทา่นสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ีทา่นไมอ่าจ
ปฏิเสธได้ 

 ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไมเ่กิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ทา่นละ 1 ใบ
เทา่นัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิ่มเป็นสทิธิของสายการบินท่ี
ทา่นไมอ่าจปฏิเสธได้ 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไมเ่กิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทวัร์ ทีต้่องมบีินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากวา่
มาตรฐานได้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัข้อก าหนดของแตล่ะสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมรั่บภาระความรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยในน า้หนกัสว่นท่ีเกิน 

 กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเลือ่นและมีขนาดใหญ่เกิน ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในความรับผิดชอบตอ่กรณีเกิดการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผู้ โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้ รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่จะรับผิดชอบตอ่
การสญูหายหรือเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไมเ่กิน 10,000 บาท / ทา่น 

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย  
ใช้เวลายื่นประมาณ ใช้เวลายื่นประมาณ 1155--2200  วันท าการไม่นับวันเสาร์ วันท าการไม่นับวันเสาร์ --  อาทติย์และวันหยุดอาทติย์และวันหยุดราชการราชการ  

(การขอวีซา่ประเทศออสเตรเลียผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซา่ประเทศออสเตรเลีย ตัง้อยู่ท่ีอาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 
 พาสปอร์ตที่ยงัไมห่มดอาย ุ และมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอร์ตเลม่เกา่ ควรน าไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่าย

ตอ่การอนมุตัิวซีา่ 
 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว้ฉากหลงัสขีาว จ านวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน /ส าเนาบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หยา่ / ส าเนาสตูิบตัร 

ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบริบรูณ์  
 หนงัสอืรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัที่ทา่นท างานอยูต้่องเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหนง่, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, 

วนัเดือนปีทีเ่ร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดนิทางไปทอ่งเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสอืรับรองบริษัทท่ีคดัไว้ไมเ่กิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement Savings Accounts ย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัโดยให้ทางธนาคารประทบัตรายางธนาคารพร้อม



 

   

ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทกุหน้า ควรเลอืกเลม่ที่มกีารเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไมต่ ่ากวา่ 6 หลกั เพื่อให้เหน็วา่มี
ฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลมุกบัคา่ใช้จา่ยได้อยา่งไมเ่ดือดร้อนเมื่อกลบัสูภ่มูิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชี
ใดบญัชีหนึง่ในการยื่นขอวีซา่ ต้องออกหนงัสอืรับรองคา่ใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไมรั่บบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของทา่น เป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้ เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึง่ฉบบัเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของทา่น โดยระบช่ืุอผู้ เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศกึษาจะต้องมี หนงัสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบริบรูณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บตุรเดินทางไปกบัอีกทา่นหนึง่ได้ ณ ทีว่า่การอ าเภอหรือเขตตามในทะเบียนบ้าน
ของตนเอง โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือช่ือ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มใิห้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้วา่ทา่นจะถกูปฏิเสธวีซา่ 
สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม ่ก็ต้องช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุม่เรียกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแตง่
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะสง่เจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

 กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วซีา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซีา่ของทา่น เน่ืองจากการ
ขอวีซา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไว้เป็นสถิตใินนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่ีนโยบายในการคืนคา่ธรรมเนียมวีซา่ให้กบัผู้ ร้องขอ หากทา่นไมผ่า่นการพิจารณาวีซา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ทา่น
ไมส่ามารถเรียกร้องคืนคา่วซีา่ได้ 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือวา่ทา่นได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเง่ือนไขที่บริษัทได้ระบไุว้ข้างต้นทกุประการ 

 


