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28 ธ.ค. 61
กรุงเทพฯ - เมลเบิรน
(1)
22.00 น.
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวาง
ประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคานเตอรสายการบินไทย (TG) เจาหนาที่
WORLDWIDE VACATION คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและการเช็คอิน
หมายเหตุ
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เชารถ
โคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีที่เกิด
เหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน, การพลาดเที่ยวบิน
(ขึ้นเครื่องไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง
ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงิน
คาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว
และหากมีคาใชจายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทาน
ทราบ เพราะเปนสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
29 ธ.ค. 61
เมลเบิรน – เกาะฟลลิป – เมลเบิรน (รัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย)
(2)
00.05 น.
ออกเดินทางสู นครเมลเบิรน โดยเที่ยวบินที่ TG 465
13.05 น.
ถึง สนามบินTullamarine นครเมลเบิรน หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ
สัมภาระแลว นําคณะเดินทางเขาสูที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ กอนออกเดินทางตอสู
เกาะฟลลิป ระหวางเสนทางผานไวนเนอรี่ในเขตกิปสแลนดที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุงมังกรทัง้ ตัวน้ําหนัก 600 กรัม
เสิรฟพรอมไวนทองถิ่น
19.30 น.
นําทานเขาสู เขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและ
เรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุของเพนกวินในทวีปตางๆ เพนกวินที่เกาะฟลลิปนี้ ถือไดวา
เปนเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก นําทานสูอัฒจรรยบริเวณชายหาดซัมเมอรแลนด
เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุกๆ เย็น เหลาเพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลัง
กลับจากออกหาอาหารตั้งแตเชา เปนวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สรางความประทับใจ
ใหแกนักทองเที่ยวที่ไดมาเยือน ไดเวลาสมควรเดินทางสูเมลเบิรน
นําทานเขาสูท่พี ัก MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเทาใน
ระดับ
30 ธ.ค. 61
แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ - เที่ยวชมเมืองเมลเบิรน
(3)
08.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
09.00 น.
นําคณะออกเดินทางสู สถานีรถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเสนทางรถไฟสายเกาอายุกวา 100 ป ซึ่งแตเดิมเคยใชเปน
เสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวางเมือง และปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใช
ในงานการทองเที่ยว ระหวางทางผานนําคณะ นั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม
13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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14.00 น.

19.00 น.

นําทานเที่ยว ชมเมืองเมลเบิรน นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและ
สวนสาธารณะเจาของฉายา Garden City ชม สวนสาธารณะฟตซรอย ตั้งชื่อตาม
ทานผูวาการ เซอรชารล ออกุสตุส ฟตซรอย สวนแหงนี้มีอายุเกาแกกวา 150 ป ภายใน
รมรื่นดวยพันธุไมนานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพันธุพืชตางๆ, กระทอม
กัปตันคุก ที่นํามาจากอังกฤษ, บานโมเดลที่มีสถาปตยกรรมแบบทิวดอร, ตนไมแหง
เทพธิดาและสวนตางๆ ที่มีภูมิทัศนที่มชี ีวิตชีวา ผานไปชม อาคารรัฐสภาของรัฐ
วิกตอเรีย ซึ่งถือวาเปนสถานที่ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่ง และยังเปนอาคารรัฐสภาแหงแรก
ของออสเตรเลีย, โบสถเซนตแพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญโตโออา งาม
สงาสมกับเปนโบสถคาทอลิก สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือ
เปนโบสถที่เกาแกที่สุดของรัฐนี้, อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก (Shrine of
Remembrance) สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่ 1
และ 2 และสงครามอื่นๆ ตัวอนุสรณสถานสรางขึ้นในป 1928 ตามแบบมอโซเลียมแหง
ฮาลิคารนาซุส ซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคโบราณ จากนั้นเขาสูศูนยกลาง
แหลงชอปปงที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ
แหลงรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํา
มากมาย บน ยาน Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทั้งหางสรรพสินคา
เดวิดโจนส และไมเยอรอีกดวย
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเขาสูท่พี ัก MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเทาใน
ระดับ

31 ธ.ค. 61
เมลเบิรน – ซิดนีย (รัฐนิวเซาทเวลส) - ซิดนียทาวเวอร - ลองเรือกัปตันคุก
(4)
06.30 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
หลังอาหารเชานําคณะออกเดินทางสูสนามบินเมลเบิรน เพื่อเดินทางสูนครซิดนีย
09.15 น.
ออกเดินทางสู นครซิดนีย โดยสายการบินภายในประเทศ
10.40 น.
ถึง สนามบินนครซิดนีย รถรอรับคณะแลวนําทานเที่ยวชมมหานครซิดนีย เมืองหลวง
ของรัฐนิวเซาทเวลสที่สวยงามซึ่งตั้งอยูบริเวณหนาอาว ชมยานบุกเบิก “เดอะร็อก” ที่
ทิ้งรองรอยเมื่อครั้งกัปตันเจมสคุก ยกพลขึ้นบกอาคารที่เกาแกยังคงไดรับการอนุรักษ
เอาไวนานกวา 200 ป แลวชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอรและโรงละครโอเปราที่
สวยงาม ผานชมยานที่ทําการสําคัญของรัฐนิวเซาทเวลล แลวบันทึกภาพอันงดงามที่
จุดชมวิวแมคควอรี่แชร ตอจากนั้นเดินทางสู ซิดนียทาวเวอร (Sydney Tower) ซึ่งเปน
สิ่งกอสรางที่สูงที่สุดในเมืองซิดนีย และสูงเปนอันดับสองของประเทศ ที่นี่ทานสามารถ
ชมวิวของตัวเมืองซิดนียโดยรอบ อาทิ อาวฮารเบอรบริดจ โรงละครซิดนีย โอเปราเฮาส
ทาเรือ อาวซิดนีย ฯลฯ และไมควรพลาดกับกิจกรรมทาทายความกลาสกายวอลค (Sky
Walk) ดวยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงดานนอกแบบไรสิ่งใดกั้น
**สําหรับทานที่ตองการรวมกิจกรรมทาความกลา สกายวอลค (Sky Walk) กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวร**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พรอมชมวิว 360
12.00 น.
องศาแบบพาโนรามา
14.30 น.
นําทาน ลองเรือ Captain Cook Cruise ลองเรือชมวิวทิวทัศนของอาวซิดนีย ซึ่งทานจะ
ไดชื่นชมกับความเปนธรรมชาติข องอา วที่สวยงามเปน อัน ดับสองของโลก จากนั้น
อิสระใหทานไดชอปปงสินคาในหาง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria
Building หางสรรพสินคาที่เกาแกและหรูหรา และมีเวลาใหทานไดซื้อของที่ระลึกและ
สินคาที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุกตาโคอาลา, จิงโจ, แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต,
โอปอล, เปาฮื้อกระปอง ฯลฯ ที่ราน Tax Free
19.00 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
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**** ตื่นตากับการชมพลุไฟฉลองปใหม บริเวณทาเรือ ดารลิ่ง ฮารเบอร ที่จุด
พรอมกันถึง 8 จุด / ซิดนีย ถือเปนอีกหนึ่งสถานที่ ที่นักทองเที่ยวนิยมมารวมฉลองป
ใหมกันเปนที่แรกๆของโลก จึงเปนอีกหนึ่งสถานที่ไมควรพลาด****
นําทานเขาสูท่พี ัก NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ
www.accorhotels.com
เดียวกัน
1 ม.ค. 62 (5) ซิดนีย - โคอาลา พารค - บลูเมาเทน - ซีนิกเวิลด
อังคาร
07.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
09.00 น.
นําคณะเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมืองโคอาลา พารค (Koala Park) ที่ทานจะไดสัมผัส
(42 ก.ม.)
ชีวิตความเปนอยูของสัตวพื้นเมืองอาทิ จิงโจ, วอลลาบี้, วอมแบต, โคอาลา เปนตน ซึ่ง
สัตวเหลานี้ลวนแตมีอยูเฉพาะในทวีปออสเตรเลียเทานั้น และชมการสาธิตวิธีการตัด
ขนแกะ (Outback) เริ่มจากการตอนแกะดวยสุนัข, การแยกฝูงแกะ, การตัดขนแกะที่มี
ทั้ง 2 ขั้นตอนแบบเกาและใหม ที่จะสรางความเพลิดเพลินใจใหกับทาน ตลอดจนการ
นําเอาผลผลิตมาทําเปนผลิตภัณฑตางๆ อาทิ ครีมลาโนลิน, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เปน
ตน
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ องอาหารภายใน Koala Park
BBQ Buffet
(97 ก.ม.)
13.00 น.
นําคณะเดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาเทน เปรียบเสมือนเจาหญิงแหงหุบเขาสี
น้ําเงิน เอคโคพอยท จุดชมวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา ที่เคยตอนรับการมาเยือนของ
ควีนสอลิซาเบธ ประติมากรรมแหงธรรมชาติของทรีซิสเตอร ที่มีตํานานเกี่ยวกับหญิง
สาวสามพี่นองตองคําสาปใหกลายเปนภูเขา แลวเขาสูอาณาจักรของ ซีนิกเวิลด
(Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเลย 1. Skyway นั่งกระเชาลอยฟาชมวิวทิวทัศน
360 องศา และน้ําตกคาทูมบา (Katoomba Fall) 2. Railway นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดใน
โลกลงสูเบื้องลางของหุบเขาบลูเมาเทน ซึ่งในอดีตเปนเหมืองถานหิน 3. Cableway
กระเชาลอยฟา พาทานกลับสูสถานี เบื้องลางปกคลุมไปดวยปารอนชื้น จนไดเวลาอัน
สมควรนําคณะเดินทางกลับสูซิดนีย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
Thai
นําทานเขาสูท่พี ัก NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเทาในระดับ
www.accorhotels.com
เดียวกัน
2 ม.ค. 62 (6) ซิดนีย - กรุงเทพฯ
พุธ
07.00 น.
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
หลังอาหารเชา นําคณะออกเดินทางสู สนามบินซิดนีย
10.00 น.
ออกเดินทางสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 476
15.25 น.
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแตละวัน
เดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
DBL
SGL
NO TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed
SGL
SUPP
ADL / CHD
28 ธ.ค. 2561 - 2 ม.ค. 2562 87,000.79,000.- 70,000.- 15,000.- 13,000.- -27,000.-21,000.คาทัวรรวม :
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
 คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเสนทาง เมลเบิรน-ซิดนีย (จํากัดน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 ก.ก. / ทาน)
 คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามระบุไวในรายการ
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
 คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
4/7









คาทัวรไมรวม :

เกิน 7 กิโลกรัม
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาธรรมเนียมวีซาออสเตรเลีย
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ของบริษัทไทยประกันภัย
- หากมี ค วามประสงค จ ะเพิ่ มความคุม ครองในกรณีป ระกั น สุ ข ภาพระหว า งการเดิน ทาง หรือ ตอ งการคุ มครอง
สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของ
ทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20
กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวาง
น้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได







คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
คาทิปพนักงานขับรถ (ทานละประมาณวันละ 4 AU$ / ตอคน / วัน)
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน หากทาน
ทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
การจองทัวร (How to make your reservation)
หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับ WORLDWIDE VACATION กรุณาติดตอ BT GLOBAL CONNECTOR
(BAAN TOUR) เพื่อเปนการยืนยันการเดินทางของทาน กรุณาจองทัวรและ ชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000 บาทตอผู
เดินทางหนึ่งทาน ภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณา
ชําระคาทัวรสวนที่เหลือลวงหนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือ
วาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวร (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ในโปรแกรมไมเอื้ออํานวยตอบุคคลดังตอไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผูสูงอายุที่มีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเครื่องมือตางๆ ในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางที่บงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานที่มีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวร หรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด
ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบ
กับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วันกอนการเดินทาง
หัก 50% ของคาทัวร
 ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 - 1 วันกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของคาทัวร
 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่นขอวีซา
ไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และตองไมอยูใน
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เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวา
ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพรอมกันทั้งหมด ใหถือ
เปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรูผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้
จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจาย
ที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง
ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสียคาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ
คาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทาง
ตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทานไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ เจา
หนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ต๋วั เครื่องบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไมกอนที่ทานจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋วั กรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% ตามเงื่อนไขการ
สะสมไมลของสายการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการบินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 25 กันยายน 2561 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินใน
ภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin /Double) ในกรณีท่ที านมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่ง
อาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด และไมมี อาง
อาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทาน
ตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปน
คาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชมนั้น ๆ ปด
ทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขาชมไมสามารถจอง
ผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผล
เนื่องจากไดชําระ
ทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได
ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน
Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชมจากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระ
เงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพิ่มเติม ทาน
จะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาขึ้นลงได
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ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 3 AU$ / ใบ / ครั้ง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสาร
ชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจ
ปฏิเสธได
สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบ
เทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่
ทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึ้นเครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+
ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวา
มาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบ
คาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อัน
เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอ
การสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศออสเตรเลีย

ใชเวลายืน่ ประมาณ 15-20 วันทําการไมนับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุดราชการ

(การขอวีซาประเทศออสเตรเลียผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือ ดวยตนเอง ณ
ศูนยรับคํารองขอวีซา ประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูที่อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )

 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ควรนําไปแสดงดวยเพื่อเปนการงาย
ตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้วฉากหลังสีขาว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน /สําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา / สําเนาสูติบัตร
ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจุบัน,
วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบ
กําหนดลา
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอมวัตถุประสงค
หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน
 Statement Savings Accounts ยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบันโดยใหทางธนาคารประทับตรายางธนาคาร
พรอมลายเซ็นของเจาหนาทีธ่ นาคารทุกหนา ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก เพื่อให
เห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเปนครอบครัวหาก
ใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว ทางบริษัท
จะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุชื่อผูเดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขตตามในทะเบียนบาน
ของตนเอง โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยางถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา
สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และโปรดแตง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
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 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน เนื่องจากการ
ขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็ตาม ทาน
ไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทไดระบุไวขางตนทุกประการ
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