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06.00 น.   คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกระหวางประเทศ
               เคานเตอร H/J สายการบินไทย (TG) เจาหนาท่ีของ WORLDWIDE VACATION คอยตอนรับ
               และอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและการเช็คอิน
หมายเหตุ      ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซ้ือต๋ัวเคร่ืองบิน, เชารถโคช, จองท่ีพัก,
               รานอาหาร สถานท่ีเขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุปทัวร กรณีท่ีเกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเท่ียว
               บิน, การลาชาของสายการบิน,การพลาดเท่ียวบิน (ข้ึนเคร่ืองไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, 
               ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืน ๆ ไมสามารถเดินทาง
               ไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใช
               จายตาง ๆ ท่ีชําระแลว เพราะทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอ่ืนๆ
               เกิดข้ึนนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนส่ิงท่ีทางบริษัทฯ มิอาจรับผิด
               ชอบได
08.30 น.   ออกเดินทางสูมหานครซิดนีย โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG475
20.30 น.   เดินทางถึงสนามบินคิงฟอรดสมิธ นครซิดนีย นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรของ
               ประเทศ รถรอรับคณะแลวออกเดินทางสูมหานครซิดนีย
               นําทานเขาสูท่ีพัก Novotel Sydney Darling Square ****
               หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ออก เดินทางจากกรุง เทพฯ -  ซิด นีย์วันท่ี 1
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08.00 น.   รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
09.00 น.   เดินทางสูสวนสัตวพ้ืนเมือง Featherdale Wildlife Park ท่ีทานจะไดสัมผัสชีวิตความเปนอยูของ
               สัตวพ้ืนเมืองอาทิ จิงโจ, วอลลาบ้ี, วอมแบต, โคอาลา เปนตน ซ่ึงสัตวเหลาน้ีลวนแตมีอยูเฉพาะในทวีป
               ออสเตรเลียเทาน้ัน
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           นําคณะเดินทางเขาสูอุทยานแหงชาติบลูเมาเทน เปรียบเสมือนเจาหญิงแหงหุบเขาสีน้ําเงิน เอคโคพอยท 
               จุดชมวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา ท่ีเคยตอนรับการมาเยือนของ ควีนสอลิซาเบท ประติมากรรมแหง
               ธรรมชาติของทรีซิสเตอร ท่ีมีตํานานเก่ียวกับหญิงสาวสามพ่ีนองตองคําสาปใหกลายเปนภูเขา 
               เขาสูอาณาจักรของซีนิกเวิลด (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเลย 1.(Skyway) น่ังกระเชา
               ลอยฟาชมวิวทิวทัศน 360 องศา และน้ําตกคาทูมบา (Katoomba Fall)  2.(Railway) 
               น่ังรถแmรมท่ีชันท่ีสุดในโลกลงสูเบ้ืองลางของหุบเขาบลูเมาเทน ซ่ึงในอดีตเปนเหมืองถานหิน 
               3. (Cableway) กระเชาลอยฟา พาทานกลับสูสถานี เบ้ืองลางปกคลุมไปดวยปารอนช้ืน จนไดเวลา
               อันสมควร นําคณะเดินทางกลับสูซิดนีย ระหวางทางแวะไปชมเดอะแกป ชองแคบท่ีก้ันอยูระหวางอาว
               ซิดนีย และมหาสมุทรแปซิฟค แลวชมหาดบอนได แหลงพักผอนหยอนใจ และเลนกระดานโตคล่ืนของ
               ชาวออสซ่ี
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
               นําทานเขาสูท่ีพัก Novotel Sydney Darling Square****
               หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ซิด นีย์  –  FEATHERDALE WILDL IFE  PARK -  บลู เมา เท่น  -  ซี นิก เวิ ลด์วันท่ี 2



08.00 น.    รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
09.00 น.   นําทานเท่ียวชมมหานครซิดนีย เมืองหลวงท่ีสวยงามซ่ึงต้ังอยูบริเวณหนาอาว ชมยานบุกเบิก “เดอะร็อก” 
               ท่ีท้ิงรองรอยเม่ือคร้ังกัปตันเจมสคุก ยกพลข้ึนบกอาคารท่ีเกาแกยังคงไดรับการอนุรักษเอาไวนานกวา
               200 ป แลวชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอรและโรงละครโอเปราท่ีสวยงาม ผานชมยานท่ีทําการ
               สําคัญของรัฐนิวเซาทเวลล แลวบันทึกภาพอันงดงามท่ีจุดชมวิวแมคควอร่ีแชร ตอจากน้ัน เดินทางสู
               ซิดนียทาวเวอร (Sydney Tower Eye) ซ่ึงเปนส่ิงกอสรางท่ีสูงท่ีสุดในเมืองซิดนีย และสูงเปนอันดับ
               สองของประเทศ ท่ีน่ีทานสามารถชมวิวของตัวเมืองซิดนียโดยรอบ อาทิ อาวฮารเบอรบริดจ โรงละคร
               ซิดนีย โอเปราเฮาส ทาเรือ อาวซิดนีย ฯลฯ และไมควรพลาดกับกิจกรรมทาทายความกลาสกายวอลค
               (Sky Walk) ดวยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงดานนอกแบบไรส่ิงใดก้ัน 
                **สําหรับทานท่ีตองการรวมกจิกรรมทาความกลา สกายวอลค (Sky Walk) กรณุาตดิตอหวัหนาทวัร**
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           อิสระใหทานชอปปงสินคาในหาง David Jone, Myer, Queen Victoria Building หางสรรพ-
               สินคาท่ีเกาแกและหรูหรา มีเวลาใหทานไดซ้ือของท่ีระลึกและสินคาท่ีผลิตในออสเตรเลีย อาทิ 
               ตุกตาโคอาลา, จิงโจ, แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เปาฮ้ือกระปองท่ีราน Tax Free 
19.30 น.  นําทานลองเรือ Showboat Dinner Cruise on Sydney Harbour ลองเรือชมอาว 
               dinner cruise 3-course menu พรอมการแสดงคาบาเรต และถายรูปกับสะพานฮาเบอร / 
               โรงละครโอเปรา ทามกลางแสงสีท่ีสวยงามตระการตา
22.00 น.   นําทานเขาสูท่ีพัก Novotel Sydney Darling Square **** 
               หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ซิด นีย์  -  ซิด นีย์ ฮา เบอร์  -  โอ เปร่ า เฮ้ า ส์  –  ล่ อง เรือดิน เนอร์  SHOW BOATวันท่ี 3



08.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
              ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเมืองเมลเบิรน
              ถึงสนามบินเมืองเมลเบิรน รถรอรับแลวนําทานเดินทางสูภัตตาคาร
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย          ออกเดินทางสูเกาะฟลลิป ระหวางเสนทางผานเขตไวนเนอร่ีในเขตกิปสแลนดท่ีมีช่ือ เสียงของรัฐวิคตอเรีย 
               นําทานเขาสูเขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและเร่ืองราวเก่ียวกับสายพันธุของ
               เพนกวินในทวีปตางๆ เพนกวินท่ีเกาะฟลลิปน้ี ถือไดวาเปนเพนกวินท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก นําทานสูอัฒจรรย 
               บริเวณชายหาดซัมเมอรแลนด เพ่ือรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดข้ึนจากทะเลหลัง 
               กลับจากออกหาอาหารต้ังแตเชา เปนวิถีธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนทุกวัน สรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียวท่ีไดมา
               เยือน
20.00 น.   รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุงมังกรเสิรฟพรอมไวนทองถ่ิน
21.00 น.   เดินทางกลับสูเมืองเมลเบิรน แลวนําทานเขาสูท่ีพักโรงแรม
               นําทานเขาสูท่ีพัก Novotel Melbourne Central **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

ซิด นีย์  -  เมล เบิ ร์น  -  เที� ยวชม เมื อง  -  ชมพา เหรด เพนกวินที� เ กา ะฟ�ลลิปวันท่ี 4



07.00 น.   รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม
08.00 น.   นําทานเดินทางสูเสนทางทองเท่ียวท่ีงดงามท่ีสุดแหงหน่ึงของโลก Great Ocean Road and Twelve
               Apostles เสนทางทองเท่ียวในฝนทอดยาวเลียบชายฝงทะเลของเมือง มีวิวทิวทัศนท่ีสวยงามมาก ๆ ติด
               อันดับโลก เพลิดเพลินไปกับปาเขาอันอุดมสมบูรณ วิวทองทะเลสุดกวางใหญ สูดอากาศสดช่ืนบริสุทธ์ิ
               และไฮไลทคือการยลโขดหินริมทะเลรูปรางแปลกตาท่ีเรียกวา Twelve Apostles มีลักษณะเปนแทงหิน
               ต้ังอยูในทะเลริมชายหาด สามารถมองเห็นร้ิวช้ันหินท่ีสวยงาม เปนความมหัศจรรยท่ีธรรมชาติรังสรรคข้ึน
               ไดอยางงดงาม
12.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย           เดินทางกลับสูเมืองเมลเบิรน แลวอิสระตามอัธยาศัยใหทานไดเท่ียวชมเมือง Flinder Square แลนดมารก
               ของเมลเบิรนท่ีหามพลาด แหลงนัดพบปะและศูนยรวมทุกส่ิงทุกอยางของเมลเบิรน การแสดงดนตรี ละคร
               และนิทรรศการกลางแจง บรรยากาศยานน้ีจึงเต็มไปดวยสีสันและความคึกคักท่ีสุด
18.00 น.    รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
                นําทานเขาพักโรงแรม Novotel Melbourne Central **** หรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน

เมล เบิ ร น์  -  เกรทโอ เชียนโร๊ด  –  TWELVE APOSTLES  -  อันซีน เมล เบิ ร์นที�
ธ รรมชาติสร้ างสรรค์

วันท่ี 5



08.00 น.  รับประทานอาหารเชาท่ีโรงแรม

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บาย         นําคณะออกเดินทางสูสถานี รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟ
              เคล่ือนไปตามเสนทางรถไฟสายเกาอายุกวา 100 ป ซ่ึงแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียง
              ถานหินระหวางเมือง และปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในงานการทองเท่ียว ระหวางทางผานนําคณะน่ัง
              รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสนทางจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
19.00 น.  นําคณะเดินทางสูทาอากาศยานเมลเบิรน เพ่ือทําการเช็คอิน
23.30 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG 462 บินตรงกลับสูกรุงเทพฯ

เมล เบิ ร์น  -  PUFF ING B ILLY  STEAM TRAIN  -  เที� ยวชม เมื อง เมล เบิ ร์น
-  เดิ นทางกลับ

วันท่ี 6

เชา           นําทานเท่ียวชมเมืองเมลเบิรน นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองท่ีมีรถรางและสวนสาธารณะเจาของฉายา
              Garden City ชมสวนสาธารณะฟตซรอย ต้ังช่ือตามทานผูวาการ เซอรชารล ออกุสตุส ฟตซรอย สวน
              แหงน้ีมีอายุเกาแกกวา 150 ป ภายในรมร่ืนดวยพันธุไมนานาชนิด อาคารเรือนกระจกท่ีเพาะพันธุพืช
              ตางๆ, กระทอมกัปตันคุก ท่ีนํามาจากอังกฤษ, บานโมเดลท่ีมีสถาปตยกรรมแบบทิวดอร, ตนไมแหง
              เทพธิดา และสวนตาง ๆ ท่ีมีภูมิทัศนท่ีมีชีวิตชีวา ผานไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐวิกตอเรีย ซ่ึงถือวาเปน
              สถานท่ีท่ีมีช่ือเสียงแหงหน่ึง และยังเปนอาคารรัฐสภาแหงแรกของออสเตรเลีย, โบสถเซนตแพ็ททริค 
              (ST. Patrick's Cathedral) ใหญโตโออางามสงาสมกับเปนโบสถคาทอลิก สรางข้ึนดวยสถาปตยกรรม
              แบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือเปนโบสถท่ีเกาแกท่ีสุดของรัฐน้ี, อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก 
              (Shrine of Remembrance) สรางข้ึนเพ่ือรําลึกถึงทหารท่ีสละชีพเพ่ือชาติในสงครามโลกคร้ังท่ี 1
              และ 2 และสงครามอ่ืน ๆ ตัวอนุสรณสถานสรางข้ึนในป 1928 ตามแบบมอโซเลียมแหงฮาลิคารนาซุส
              ซ่ึงเปนหน่ึงในส่ิงมหัศจรรยของโลกในยุคโบราณ

กรุง เทพวันท่ี 7

06.00 น.   สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ



    

17 - 23 มิถุนายน 66 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

15 - 21 กรกฏาคม 66 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

12 - 18 สิงหาคม 66 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

16 - 22 กันยายน 66 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

**14 - 20 ตุลาคม 66** 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

11 - 17 พฤศจิกายน 66 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

2 - 8 ธันวาคม 66 115,000.- 103,500.- 92,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

9 - 15 ธันวาคม 66 119,000.- 108,000.- 96,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

29 ธ.ค.66 - 4 ม.ค. 67 129,000.- 117,000.- 104,000.- 20,000.- -35,000.- / -26,000.-

Child 4-11 
with Bed

Child 4-6 
No Bed

TOUR FARE
ADULTS

No Air TKT ADL / CHD

Period

อัตราค่าทัวร์

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป�นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที�ยว ซึ�งอาจมีการเปลี�ยนแปลงเนื�องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที�ยวที�สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั�น)

Double
Supplement



คาทัวรรวม 
คาต๋ัวเคร่ืองบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพ่ิมของน้ํามันเช้ือเพลิง ณ วันท่ี 1 มกราคม 2566
คาต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเสนทาง ซิดนีย - เมลเบิรน (จํากัดน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 ก.ก. / ทาน)
คาเขาชมสถานท่ีทองเท่ียวตามระบุไวในรายการ
โรงแรมท่ีพักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน) 
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
คาอาหารตามท่ีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถ่ินในแตละเมือง
คาธรรมเนียมวีซาออสเตรเลีย
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเท่ียว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ทาน
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางวงเงินทานละ 1,5000,000 บาท ของ MSIG ประกันภัย
หากมีความประสงคจะเพ่ิมความคุมครองในกรณีประกันสุขภาพระหวางการเดินทาง หรือตองการคุมครองสัมภาระในการเดิน
ทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเท่ียวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรมตาม
เอกสาร แนบทายใบจองทัวร
สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเคร่ือง น้ําหนักไมเกิน 23 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระข้ึนเคร่ืองไดน้ําหนักไม
เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเคร่ืองไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ
1 ใบเทาน้ัน และนําสัมภาระถือข้ึนเคร่ืองน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไม
อาจปฏิเสธได

คาทัวรไมรวม 
คาทิปพนักงานขับรถ (ทานละประมาณวันละ 4 AU$ / ตอคน / วัน)
คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถ่ิน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเคร่ืองด่ืมในหองพัก และคาอาหารท่ีส่ังมาในหองพักคา
อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณี
พิเศษ เชน หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพ่ิม



การจองทัวร 
(HOW TO MAKE YOUR RESERVATION) 

หากทานสนใจและประสงคจะเดินทางกับบริษัท Worldwide Vacation กรุณาติดตอ Travel Agent ใกลบานหรือท่ีทานรูจักและเช่ือถือได ซ่ึงจะ
ดูแลทานดวยข้ันตอนท่ีงาย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการยืนยันการเดิน ทางของทาน กรุณาจองทัวรและชําระเงินมัดจําลวงหนา 30,000
บาทตอผูเดินทางหน่ึงทาน ภายใน 3 วันนับจากวันท่ีจอง ซ่ึงเงินมัดจําดังกลาวจะเปนการยืนยันการจองของทาน และกรุณาชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือลวง
หนา 30 วันกอนการเดินทาง หากทานไมชําระเงินสวนท่ีเหลือตามวันท่ีกําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวรสําหรับลูกคาดังตอไปน้ี
1. เด็กท่ีมีอายุในระหวางแรกเกิดถึง 3 ขวบ
2. ผูสูงอายุท่ีมีความจําเปนตองใชวีลแชร, ไมเทา หรือเคร่ืองมือตางๆในการพยุงตัว
3. ผูเดินทางท่ีบงบอกการเปนบุคคลไรความสามารถ
4. ทานท่ีมีความประสงคจะรวมเดินทางกับทัวรหรือแยกจากคณะทัวรระหวางทาง/กลางทาง 
5. บุคคลท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูท่ีด่ืมสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคายสรางความรําคาญใหแกผู
รวมคณะ, ผูท่ีไมยอมรับเง่ือนไขระหวางทัวรท่ีมีระบุอยูชัดเจนในโปรแกรมทัวร, ผูท่ีกอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตอง
ทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร ซ่ึงบางคร้ังอาจจะ มีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอ่ืนหรือโปรแกรมทองเท่ียวได 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไมรับจองทัวร 
(CANNOT MAKE YOUR RESERVATION)

 คืนเงินมัดจําท้ังหมด

หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน

หัก 50% ของคาทัวร

หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะ
ของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอัน
เปนการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิก
ดังกลาวขางตน ในกรณีที่ทานไมแนใจวาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซา
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป

การยกเลิกจองทัวร 
(CANCELLATION CHARGE) 

ยกเลิกกอนการเดินทาง
60 วัน

ยกเลิกกอนการเดินทาง
59-45 วัน

 ยกเลิกกอนการเดินทาง
29-15 วัน  

กรณีคืนเงินมัดจํา หากมีคาใชจายท่ีทัวรไดจายไปแลว 
ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเต็มจํานวน หักคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง

คืนเงินมัดจําท้ังหมด

หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
ยกเลิกกอนการเดินทาง

44-30 วัน

หัก 90% ของคาทัวร ยกเลิกกอนการเดินทาง
14-1 วััน

หัก 100% ของคาทัวร ยกเลิกวันเดินทาง หรือ 
NO SHOW

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง
ตํ่ากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน
และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถรับ
ผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน,
การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะ
คํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมากที่สุด
และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการ
เขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบ
หนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว

หากทานยกเลิกการเดินทางในเง่ือนไขใด เง่ือนไขหน่ึง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถย่ืนขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริ
ษัทฯ จะคิดคาใชจายเพ่ิมคือคาวีซา และคาเปล่ียนช่ือต๋ัวเทาน้ัน และตองไมอยูในเง่ือนไขของต๋ัวท่ี NON-CHANGE NAME & NON-REFUND

ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเล่ือนวันเดินทางกลับ ทานจะ
ตองชําระคาใชจายสวนตางท่ีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดท่ีน่ังของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ซ่ึง
ทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ไดดําเนินการออกต๋ัว
เคร่ืองบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทาน้ัน และหากทานไมแนใจในวันเดิน
ทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาท่ีฯ เพ่ือยืนยันในกรณีท่ีต๋ัวเคร่ืองบินสามารถทํา REFUND ไดหรือไม
กอนท่ีทานจะชําระเงินคาทัวรสวนท่ีเหลือ

ต๋ัวเคร่ืองบิน 
(AIR TICKET)



คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเช้ือเพลิงของสายการบิน 
(INSURANCE AND FUEL SURCHARGE / TAX YQ)

คิดตามอัตราท่ีทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันท่ี 01 มกราคม 2566 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเปนคา
ทัวรสวนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันท่ีออกต๋ัว

สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (PORTER)
คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปาเพ่ิมเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการ
ในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการในการยกกระเปาข้ึนลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 3 AU$ / ใบ / คร้ัง
สําหรับน้ําหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารช้ันประหยัด /
Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเคร่ืองไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทาน้ัน และนําสัมภาระถือข้ึน
เคร่ืองน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพ่ิมเปนสิทธิของสายการบินท่ีทานไมอาจปฏิเสธได
สําหรับกระเปาสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหนําข้ึนเคร่ืองได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115
เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)
ในบางรายการทัวร ท่ีตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับขอกําหนด
ของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนท่ีเกิน
กระเปาและสัมภาระท่ีมีลอเล่ือนและมีขนาดใหญเกิน ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือข้ึนบนพาหนะการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสาย
การบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ซ่ึงจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
สูงสุดไมเกิน 10,000 บาท / ทาน

• หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin /Double) ในกรณีท่ีทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple Room) ข้ึนอยู
กับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซ่ึงมักมีความแตกตางกัน ซ่ึงอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามท่ีตองการ
• โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิต่ํา เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน 
• ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยาย
เมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปนหองท่ีมีขนาดกะทัดรัด และไมมี อางอาบน้ํา ซ่ึงข้ึนอยูกับการ
ออกแบบของแตละโรงแรมน้ัน ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถ
จายเพ่ิมเปนหองแบบ DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพ่ิมเติมได

โรงแรมและหองพัก (HOTEL ACCOMMODATION)

การสะสมไมลของสายการบิน (MILEAGE CLAIM )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีต๋ัวกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได ตามเง่ือนไขการสะสมไมลของสาย
การบินไทย ซ่ึงการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขบางสวนหรือท้ังหมดเปนสิทธิของสายการบินเทาน้ัน

การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดท้ังป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันท่ีสถานท่ีเขาชมน้ัน ๆ
ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันท่ีคณะจะเขาชมไม
สามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีน้ัน
ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานท่ีดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการ
เดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการคืนเงินใดใหแกทาน เน่ืองจาก
ไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขาชมจากเจาหนาท่ีในชวงวันเดิน
ทางของทานกอนชําระเงิน

สถานท่ีเขาชม
(RESERVATION

FEE & ENTRANCE
FEE)



พาสปอร์ตที�ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนําไปแสดงด้วยเพื�อ
เป�นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ�วฉากหลังสีขาว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั�ง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบ้าน /สําเนาบัตรประชาชน /สําเนาบัตรข้าราชการ /สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ป�บริบูรณ์ 
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที�ท่านทํางานอยู่ต้องเป�นภาษาอังกฤษเท่านั�นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในป� จจุบัน, วันเดือนป�ที�เริ�มทํางานกับบริษัทนี�และช่วงเวลาที�ขอลางานเพื�อเดินทางไปท่องเที�ยว หลังจากนั�นจะกลับมาทํางาน
ตามปกติหลังครบกําหนดลา
กรณีที�เป�นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที�คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
Statement Savings Accounts ย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป�นเดือนป� จจุบันโดยให้ทางธนาคารประทับตรายาง
ธนาคารพร้อมลายเซ็นของเจ้าหน้าที�ธนาคารทุกหน้า ควรเลือกเล่มที�มีการเข้าออกของเงินสมํ�าเสมอ และมีจํานวนไม่ตํ�า
กว่า 6 หลัก เพื�อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที�จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลับสู่ภูมิลําเนา ใน
กรณีที�เดินทางเป�นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ�งในการยื�นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที�บริษัทของท่าน เป�นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั�งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว
ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ�งฉบับเพื�อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุ
ชื�อผู้เดินทางและเหตุผลที�จัดการเดินทางนี�ในจดหมายด้วย
กรณีที�เป�นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป�นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง 
กรณีที�เด็กอายุตํ�ากว่า 18 ป�บริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ�ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที�บิดา,
มารดา จะต้องไปยื�นเรื�องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ�งได้ ณ ที�ว่าการอําเภอหรือเขต
ตามในทะเบียนบ้านของตนเอง โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื�อ และประทับตรารับรองจากทางราชการ
อย่างถูกต้อง
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป�นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกครั�ง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั�งนี�บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 
ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป�นเหตุผลใด
ก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้

เอกสารในการยื�นขอวีซ่าประเทศ Australia
ใช้เวลายื�นประมาณ 30-60 วันทําการ

(ในการยื�นคําร้องขอวีซ่า ขอความกรุณาทุกท่านแสดงตนที�ศูนย์ยื�นคําร้องขอวีซ่าเพื�อทําการสแกนลายนิวมือด้วยตนเอง)

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง 
และเงื�อนไขที�บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ


