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11 เม.ย. 63 ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ซดินยี ์ เสาร ์

15.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคาร

ผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์

ส า ย ก า รบิน ไทย  (TG)  เ จ ้า ห น ้า ที่ ข อ ง  WORLDWIDE 

VACATION คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็ค

เอกสารการเดนิทางและการเชค็อนิ 

 

19.20 น. ออกเดนิทางสู่มหานครซดินีย์ โดยสายการบนิไทย เที่ยวบนิที ่

TG475 

 

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทัวรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้

ตั๋วเครื่องบนิ, เชา่รถโคช้, จองที่พัก, รา้นอาหาร สถานที่เขา้ชม

ต่าง ๆ ไวล้่วงหนา้ใหก้ับกรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ อาท ิการ

ยกเลกิเทีย่วบนิ, การล่าชา้ของสายการบนิ, การพลาดเทีย่วบนิ 

(ขึน้เครือ่งไมท่ัน), การนัดหยดุงาน, การจลาจล, ภัยพบิัต,ิ การถูก

ปฏเิสธการเขา้เมอืง ท าใหก้ารเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิัยอืน่ ๆ 

ไมส่ามารถเดนิทางไปยงัจุดหมายตามโปรแกรมได ้หัวหนา้ทัวร ์มี

สทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม และไมส่ามารถคนืเงนิค่าใชจ้่ายต่าง 

ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยตา่ง ๆ ลว่งหนา้

แลว้ และหากมีค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทัวร ์

หัวหนา้ทัวร์จะแจง้ใหท้่านทราบ เพราะเป็นสิง่ที่ทางบรษัิท ฯ มิ

อาจรับผดิชอบได ้

 

12 เม.ย. 63 ซดินยี ์– สวนสตัวพ์ืน้เมอืง (Featherdale Wildlife Park) - 

บลเูมาเทน่ - ซนีกิเวลิด ์

อาทติย ์

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมธิ นครซดินีย ์น าท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรของประเทศ รถรอรับคณะแลว้ออก

เดนิทางสูม่หานครซดินยี ์

 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูส่วนสัตวพ์ืน้เมอืง Featherdale Wildlife Park 

ซึง่เป็นทีต่ัง้ของสัตวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยีทีม่มีากกว่า 1,700 

ชนดิ จากกว่า 250 สายพันธุ ์การเดนิทางมาทีน่ี่ท่านจะไดส้ัมผัส

ชวีติความเป็นอยูข่องสัตวพ์ืน้เมอืงอาทเิชน่ จงิโจ,้ วอลลาบี,้ วอม

แบต, โคอาล่า, นกเพนกวิน้สฟ้ีา เป็นตน้ ซึง่สัตวเ์หล่านี้ลว้นแต่มี

อยูเ่ฉพาะในทวปีออสเตรเลยีเทา่นัน้ 

(44 ก.ม.) 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
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12.00 น. น าคณะเดนิทางเขา้สู่อุทยานแห่งชาตบิลูเมาเท่น เปรียบเสมอืน

เจา้หญงิแห่งหุบเขาสนี ้าเงนิ เอคโค่พอยท ์จุดชมววิทวิทัศน์แบบ

พาโนรามา ที่เคยตอ้นรับการมาเยือนของควีนส์อลิซาเบท 

ประตมิากรรมแห่งธรรมชาตขิองทรีซสิเตอร์ ที่มตี านานเกีย่วกับ

หญงิสาวสามพีน่อ้งตอ้งค าสาปใหก้ลายเป็นภเูขา เขา้สูอ่าณาจักร

ของซนีิกเวลิด ์(Scenic World) ในหุบเขาเจมสิันแวลเล่ย ์

1.(Skyway) น่ังกระเชา้ลอยฟ้าชมววิทวิทัศน์ 360 องศา และ

น ้าตกคาทูมบา้ (Katoomba Fall) 2.(Railway) น่ังรถแทรมทีช่นั

ทีสุ่ดในโลกลงสู่เบือ้งล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึง่ในอดตีเป็น

เหมอืงถา่นหนิ 3.(Cableway) กระเชา้ลอยฟ้า พาทา่นกลับสูส่ถาน ี

เบือ้งล่างปกคลุมไปดว้ยป่ารอ้นชืน้ จนไดเ้วลาอันสมควร น าคณะ

เดนิทางกลับสูซ่ดินีย ์ระหว่างทางแวะไปชมเดอะแก๊ป ชอ่งแคบที่

กัน้อยูร่ะหวา่งอา่วซดินีย ์และมหาสมทุรแปซฟิิค แลว้ชมหาดบอน

ได แหลง่พักผอ่นหยอ่นใจ และเลน่กระดานโตค้ลืน่ของชาวออสซี ่

(97 ก.ม.) 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

13 เม.ย. 63 ซดินยี ์- ซดินยีฮ์าเบอร ์- โอเปรา่เฮา้ส ์- ลอ่งเรอืกปัตนัคุก้ จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครซดินีย์ เมืองหลวงที่สวยงามซึง่ตัง้อยู่

บรเิวณหนา้อา่ว ชมยา่นบกุเบกิ “เดอะร็อก” ทีท่ ิง้ร่องรอยเมือ่ครัง้

กปัตันเจมสค์กุ ยกพลขึน้บกอาคารทีเ่กา่แกย่งัคงไดรั้บการอนุรักษ์

เอาไวน้านกว่า 200 ปี แลว้ชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอร์

และโรงละครโอเปรา่ทีส่วยงาม ผ่านชมยา่นทีท่ าการส าคัญของรัฐ

นวิเซา้ทเ์วลล ์แลว้บันทกึภาพอันงดงามทีจุ่ดชมววิแมคควอรีแ่ชร์ 

ต่อจากนัน้ เดนิทางสูซ่ดินียท์าวเวอร ์(Sydney Tower) ซึง่เป็น

สิง่ก่อสรา้งที่สูงที่สุดในเมืองซดินีย์ และสูงเป็นอันดับสองของ

ประเทศ ทีน่ี่ท่านสามารถชมววิของตัวเมอืงซดินียโ์ดยรอบ อาท ิ

อ่าวฮาร์เบอร์บริดจ์ โรงละครซดินีย์ โอเปร่าเฮา้ส์ ท่าเรือ อ่าว

ซิดนีย์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกับกิจกรรมทา้ทายความกลา้

สกายวอลค์ (Sky Walk) ดว้ยการเดนิชมววิจากบรเิวณระเบยีงดา้น

นอกแบบไรส้ ิง่ใดกัน้  

 

 



Page 4 of 14 

 

 

 

**ส าหรับท่านที่ตอ้งการร่วมกจิกรรมทา้ความกลา้ สกายวอล์ค 

(Sky Walk) กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวร*์* 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Sydney Tower 

พรอ้มชมววิ 360 องศาแบบพาโนรามา 

Buffet 

14.00 น. 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านล่องเรอื Captain Cook Cruise ล่องเรอืชมววิ

ทวิทัศนข์องอา่วซดินีย ์ซึง่ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาติ

ของอ่าวทีส่วยงามเป็นอันดับสองของโลก เลาะเลยีบเสน้ทางรมิ

อา่ว อาท ิRose Bay, Double Bay ยา่นหรูหราและราคาแพงของ

นครซดินีย ์ จากนั้นอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ในหา้งDAVID 

JONE, MYER, Queen Victoria Building                

                    และมเีวลาใหท้า่นไดซ้ือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้

ทีผ่ลติในออสเตรเลยี อาท ิตุ๊กตาโคอาล่า, จงิโจ,้ แมคคาเดเมยี, 

ชอ็คโกแลต, โอปอล, เป๋าฮือ้กระป๋องทีร่า้น Tax Free  

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL 

หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

14 เม.ย. 63 ซดินยี ์- แคนเบอรร์า่ - ซติ ีท้วัร ์ องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงแคนเบอร์ร่า เมืองหลวงใหม่ของ

ประเทศออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมของหน่วยงามรัฐบาล เช่น 

รัฐสภา ศาลสูง กระทรวง และสถานฑูตประเทศต่าง ๆ รวมทัง้

สถานฑตูไทยประจ าออสเตรเลยีอกีดว้ย ผังเมอืงแคนเบอรร์่าเป็น

ผังเมอืงที่ไดรั้บการออกแบบมาอย่างดีจากการประกวดผังเมอืง

ระดับนานาชาต ิประกอบดว้ยรูปเรขาคณิตทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็น

วงกลม สามเหลี่ยม หรือรูปหกเหลี่ยม จัดวางออกมาเป็นรูป

สมมาตร ใหต้กึรามบา้นชอ่งรายลอ้มไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุจ์น

ไดส้มญานามว่า Bush Capital หรอืเมอืงในสวน นับว่าเป็นการ

ออกแบบผังเมอืงทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

(286 ก.ม.) 

 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บา่ย น าทา่นเทีย่วชม กรงุแคนเบอรร์า่ เทีย่วชมทะเลสาบเบอรเ์ล่ย ์กรฟิ

ฟิน (Walter Burley Griffin) ทะเลสาบอนักวา้งใหญใ่จกลางเมอืง

ทีขุ่ดขึน้เพือ่เสรมิใหภู้มปิระเทศสวยงามเป็นจุดเด่นของเมอืง ชม
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น ้าพุ ทีพุ่่งสูงถงึ 140 เมตร อย่าง "Captain Cook Memorial 

Water Jet" ทีส่ามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมมุเมอืง จากนัน้น าท่าน

ชม "อาคารรัฐสภา" (Parliament House) ตกึทีม่สีถาปัตยกรรม

ทันสมัยและมขีนาดใหญ่โตมากทีสุ่ดแห่งหนึง่ของประเทศในซกี

โลกใต ้มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 4,500 หอ้ง พืน้ทีใ่ชส้อยกวา้งขวางถงึ 

250,000 ตารางเมตร แต่ละหอ้งตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับ

ประดาดว้ยงานศลิปะอะบอรจิิน้หลายพันชิน้ จุดเด่นอยู่ทีม่เีสาธง

ขนาดใหญส่งูเดน่เป็นสงา่ ซึง่ใชเ้วลากอ่สรา้งนานถงึ 8 ปี และ ชม 

อนุสรณ์สถานแห่งฃาติซ ึง่สรา้งขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงทหารที่

เสยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 ชม สถานทตูนานาประเทศ 

ทีส่วยงามเป็นเอกลักษณ์ หนึง่ในนัน้คอืสถานทูตไทย ใหท้่านได ้

ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึบรเิวณดา้นหนา้สถานทูตไทยประจ ากรุงแคน

เบอรร์า่ 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าท่านเขา้สูท่ีพั่ก RYDGES CAPITAL HILL CANBERRA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั 

www.rydges.com 

15 เม.ย. 63 เมลเบริน์ - เทีย่วชมเมอืง - ชมพาเหรดเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ พุธ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงเมลเบริน์  

 ถงึสนามบนิเมอืงเมลเบริน์ รถรอรับแลว้น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese  

บา่ย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเมลเบริน์ นครหลวงของรัฐวคิตอเรยี เมอืงทีม่ี

รถรางและสวนสาธารณะเจา้ของฉายา Garden City ชม

สวนสาธารณะฟิตซรอย ตัง้ชือ่ตามท่านผูว้่าการ เซอรช์ารล์ ออกสุ

ตสุ ฟิตซรอย สวนแหง่นีม้อีายเุกา่แกก่ว่า 150 ปี ภายในร่มรืน่ดว้ย

พันธุ์ไมน้านาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ , 

กระท่อมกัปตันคุ ก้  ที่น ามาจากอังกฤษ,  บ า้นโมเดลที่มี

สถาปัตยกรรมแบบทวิดอร,์ ตน้ไมแ้หง่เทพธดิา และสว่นตา่ง ๆ ทีม่ี

ภมูทิัศน์ทีม่ชีวีติชวีา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐวกิตอเรยี ซึง่

ถอืว่าเป็นสถานทีท่ี่มชี ือ่เสยีงแห่งหนึ่ง และยังเป็นอาคารรัฐสภา

แห่งแรกของออสเตรเลยี, โบสถเ์ซนตแ์พ็ททรคิ (ST. Patrick's 

Cathedral) ใหญ่โตโออ่า่งามสง่าสมกับเป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้ง
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ขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือเป็นโบสถ์ที่

เกา่แกท่ีส่ดุของรัฐนี้, อนุสรณ์สถานร าลกึถงึสงครามโลก (Shrine 

of Remembrance) สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึทหารทีส่ละชพีเพือ่ชาติ

ในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 และสงครามอืน่ ๆ ตัวอนุสรณ์สถาน

สรา้งขึน้ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียมแห่งฮาลคิาร์นาซุส ซึง่

เป็นหนึง่ในสิง่มหัศจรรยข์องโลกในยคุโบราณ 

15.00 น. ออกเดนิทางสู่เกาะฟิลลปิ ระหว่างเสน้ทางผ่านเขตไวน์เนอรี่ใน

เขตกปิสแ์ลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงของรัฐวคิตอเรยี  

(137 ก.ม.) 

17.30 น. น าท่านเขา้สู่เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต ้มีอาคาร

นทิรรศการรูปภาพและเรือ่งราวเกีย่วกับสายพันธุข์องเพนกวนิใน

ทวปีตา่งๆ เพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปินี้ ถอืไดว้่าเป็นเพนกวนิทีม่ขีนาด

เล็กทีส่ดุในโลก น าท่านสูอ่ัฒจรรยบ์รเิวณชายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์

เพือ่รอชมพาเหรดเพนกวนิ ทุก ๆ เย็นเพนกวนิจะเดนิพาเหรดขึน้

จากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตัง้แตเ่ชา้ เป็นวถิธีรรมชาตทิี่

เกดิขึน้ทกุวัน สรา้งความประทับใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน 

 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ กุง้มงักรท ัง้ตวั

น า้หนกั 600 กรมัเสริฟ์พรอ้มไวนท์อ้งถิน่ 

Local Lobster Menu 

21.00 น. เดนิทางกลับสูเ่มอืงเมลเบริน์ แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพั่กโรงแรม  

 น าท่านเขา้สู่ที่พัก MERCURE MELBOURNE ALBERT 

PARK หรอืเทยีบเทา่ในระดับ 

www.accorhotels.com 

16 เม.ย. 63 แดนดนีอง - น ัง่รถไฟจกัรไอน า้โบราณ - เมลเบริน์ พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ สถานี  รถไฟจ ักรไอน ้า โบราณ 

(PUFFING BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลือ่นไปตาม

เสน้ทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึง่แต่เดิมเคยใชเ้ป็น

เสน้ทางในการขนถา่ยล าเลยีงถา่นหนิระหวา่งเมอืง และปัจจุบันได ้

ถกูดัดแปลงน ามาใชใ้นงานการทอ่งเทีย่ว ระหวา่งทางผ่านน าคณะ

น่ัง รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงามตาม

แนวเขาตลอดเสน้ทางจะท าใหท้า่นประทับใจมริูล้มื 

 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 

14.00 น. หลังอาหาร น าทา่นเดนิทางกลับสูน่ครเมลเบริน์ ศนูยก์ลางแหล่งช ้

อปป้ิงที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์
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เนมชัน้น ามากมาย บนยา่น Bourke Street Mall และ Swanston 

Walk รวมทัง้หา้งสรรพสนิคา้เดวดิโจนส ์และไมเยอรอ์กีดว้ย 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Thai 

20.00 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิ Tullamarine          ร ์ เพือ่เตรยีม

เดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ 

 

23.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที่ TG462 บนิตรงกลับ

สูก่รงุเทพฯ 

 

17 เม.ย. 63 กลบัถงึกรงุเทพฯ ศกุร ์

06.00 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลับถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไมเ่หมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบรูณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD 
Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

Single Supplement 

/Double Single Use 

No TKT 

ADL / CHD 

11 - 17 เมษายน 2563 89,000.- 80,000.- 75,000.- 
9,000.- 

12,000.- 

-22,000.- 

-16,000.- 

คา่ทัวรร์วม : 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่24 ธันวาคม 2562 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศเสน้ทางแคนเบอรร์า่-เมลเบริน์ (จ ากดัน ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 ก.ก. / ทา่น) 

 คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบใุนรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดับเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

 คา่ยกกระเป๋าใบใหญท่า่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 30 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของท่าน

เองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ คัดสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ออสเตรเลยี 

 ค่าบรกิารน าทัวร์โดยหัวหนา้ทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการ

เดนิทาง 1 ทา่น 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมอืงไทยประกนัภยั 

- หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีประกนัสขุภาพระหวา่งการเดนิทาง หรอืตอ้งการคุม้ครอง

สัมภาระในการเดนิทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเทีย่วบนิ กรุณาสอบถามและโปรด

ศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทัวร ์

 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ใน
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ความดแูลของทา่นเองไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม 

 ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น ้าหนักไม่เกนิ 30 กโิลกรัม และสามารถถือ

สัมภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลด

สัมภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถือขึน้เครื่อง

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

คา่ทัวรไ์มร่วม : 

  คา่ทปิพนักงานขบัรถ (ทา่นละประมาณวนัละ 4 AU$ / ตอ่คน / วนั) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทัวร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตัวอาท ิค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าเครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และค่าอาหารทีส่ั่งมาในหอ้งพัก

ค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ยกเวน้จะตกลงกันเป็น

กรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ 

การจองทัวร ์(How to make your reservation) 

 กรณุาจองทัวรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 31,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัที่

จอง ซึง่เงนิมดัจ าดังกลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของทา่น และกรุณาช าระค่าทัวรส์ว่นทีเ่หลอืล่วงหนา้ 30 วัน

กอ่นการเดนิทาง หากท่านไมช่ าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง

โดยไมม่เีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวร ์(Cannot make your reservation) 

เนือ่งจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไมเ่อือ้อ านวยตอ่บคุคลดังตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บจองทัวรส์ าหรับลกูคา้ดังตอ่ไปนี ้

1. เด็กทีม่อีายใุนระหวา่งแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายทุีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยงุตัว 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่ง่บอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะรว่มเดนิทางกบัทัวร ์หรอืแยกจากคณะทัวรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บคุคลทีม่คีวามประพฤตไิมเ่หมาะสมระหวา่งทัวร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไมรั่กษาเวลา, เสยีงดัง พูดจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้่วมคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ทีม่รีะบุอยู่ชัดเจนใน

โปรแกรมทัวร,์ ผูท้ีก่่อหวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคับใหห้ัวหนา้ทัวรต์อ้งท าการนอกเหนือ

โปรแกรมทัวร ์ซึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้ว่มคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรมทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทัวร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี ้

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สามสบิวนั กอ่นวันที่
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น าเทีย่ว หกัคา่ใชจ้า่ย 1,000 บาท/ทา่น  

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่นวันทีน่ า

เทีย่ว ใหค้นื 40% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อนวันทีน่ า

เทีย่ว ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. ค่าใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วต่อไปนี้ ใหน้ ามาหัก

จากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ยตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้า่ยสงูกวา่เงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว

จะเรยีกจากนักทอ่งเทีย่วไมไ่ด ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธรุกจิน าเทีย่ว แสดงหลักฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดังตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มดัจ าของบตัรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลักเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิุรกจิน าเทีย่วและมัคคุเทศก ์

พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

  หากท่านยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ไดรั้บการพจิารณา

อนุมัตวิซีา่ ไมว่่าดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทูต  ซึง่การยกเลกิเฉพาะบุคคลหรอื

ยกเลกิพรอ้มกันทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิดังกล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่

ท่านไม่แน่ใจว่าจะไดรั้บการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต ทางบรษัิทขอแนะน าใหท้่านยืน่ขอวซีา่

แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

 บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยทีจ่ะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบล่วงหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการท่องเทีย่ว รวมทัง้ไม่สามารถ

รับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยดังนี้ การล่าชา้ของสายการบนิ, การนัดหยดุงาน, ภัยธรรมชาต,ิ 

การกอ่จลาจล, อบุตัเิหต ุฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้าก

ทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนื่องจากการ

กระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนเีขา้เมอืง ฯลฯ และจะไมค่นืเงนิคา่ทัวรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง (Revision Fees) 

 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้่วงหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดยไมเ่สยี

คา่ใชจ้า่ย  

ตั๋วเครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างที่สายการบนิเรียกเก็บ และการจัดที่น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู ้

ก าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทฯ ได ้

ด าเนนิการออกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ และหากท่าน
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ไม่แน่ใจในวันเดนิทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ เจา้หนา้ที่ฯ เพือ่ยนืยันในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท า 

REFUND ไดห้รอืไมก่อ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมูค่ณะของการบนิไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้50% ตาม

เงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมดเป็นสทิธขิองสาย

การบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนยีมประกนัภยัและคา่ธรรมเนยีมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ) 

 คดิตามอตัราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่8 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการบนิใน

ภายหลัง ถอืเป็นคา่ทัวรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วันทีอ่อกตั๋ว 

โรงแรมและหอ้งพัก (Hotel Accommodation) 

  หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin /Double) ในกรณีทีท่่านมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ท่าน / 3 

เตยีง (Triple Room) ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากัดของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่

มกัมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่ี

จะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตัว บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัด 

และไม่ม ีอ่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีักษณะ

แตกต่างกันดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ 

DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

  การจัดโปรแกรมทัวรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดังกลา่วตรงกบัวันทีส่ถานทีเ่ขา้ชม

นัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้ หรอื การเปิดรับจองผา่นทาง Online โดยในวันทีค่ณะจะเขา้

ชมไมส่ามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee ตามทีร่ะบไุวใ้นเอกสารของ

สถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลับโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้แต่หากมกีารล่าชา้ หรอืเหตุหนึง่

เหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่ังกล่าวได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มี

การคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากไดช้ าระ Reservation Fee ไปแลว้ กรณุาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้

ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระเงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

  ค่าทัวรไ์ดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมกีระเป๋า

เพิม่เตมิ ท่านจะถูกเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไมส่ามารถใหบ้รกิาร
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ในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้3 AU$ / ใบ / ครัง้ 

 ส าหรับน ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบนิไทยอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเครื่องบนิ คือ 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิอง

สายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดได ้

ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถอืขึน้เครือ่งน ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกค่าระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

 ส าหรับกระเป๋าสัมภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัม และมี

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร (21.5 นิว้) 

x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

 ในบางรายการทัวร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า

มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บริษัท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภาระความ

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสัมภาระที่มลีอ้เลื่อนและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการ

เดนิทาง 

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ

ผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูรั้บผดิชอบตามกฎของกรมการบนิ

พาณิชย ์ซึง่จะรับผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิสูงสุดไม่เกนิ 10,000 

บาท / ทา่น 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 18 วนัท าการ 

 พาสปอรต์ทีย่ังไมห่มดอายุ และมอีายุไมต่ ่ากว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เล่มเกา่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่

เป็นการงา่ยตอ่การอนุมตัวิซีา่ 

 รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ฉากหลังสขีาว จ านวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน /ส าเนาบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หยา่ / 

ส าเนาสตูบิตัร ในกรณีอายไุมถ่งึ 18 ปีบรบิรูณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สังกัดทีท่่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อัตราเงนิเดอืน

ในปัจจุบัน, วันเดือนปีทีเ่ร ิม่ท างานกับบรษัิทนี้และช่วงเวลาทีข่อลางานเพื่อเดนิทางไปท่องเทีย่ว หลังจากนัน้จะกลับมา

ท างานตามปกตหิลังครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนังสอืรับรองบรษัิททีค่ัดไวไ้มเ่กนิ 6  เดอืน พรอ้ม

วัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลักฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลัง 6 เดอืน 

 Statement Savings Accounts ยอ้นหลัง 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบันโดยใหท้างธนาคารประทับตรายางธนาคาร

พรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ทีธ่นาคารทุกหนา้ ควรเลอืกเล่มทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไมต่ ่ากว่า 6 หลัก 
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เพือ่ใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีทีเ่ดนิทาง

เป็นครอบครัวหากใชบ้ญัชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรับรองค่าใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***สถานทูตไม่

รับบญัชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของท่าน เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ 

ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลับมาท างานของท่าน โดยระบุ

ชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางไปกับบดิา หรอืมารดา ท่านใดท่านหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา, 

มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขตตาม

ในทะเบยีนบา้นของตนเอง โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่ง

ถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวี

ซา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ

โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใครข่อรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซีา่ของท่าน 

เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่่าจะเป็นเหตุผลใด

ก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลังจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 
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โปรดทราบ 

 

1. กรณุาช าระคา่มดัจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไมช่ าระตามก าหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคา้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอตัโนมตัเิพือ่เปิดโอกาสใหล้กูคา้ทา่นอืน่ทีร่อควิอยู ่โดยถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กระทันหัน ภัยธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวรอ์ืน่ในราคาและชว่งเวลา

ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี ้ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มัน่วา่บรษัิทฯ

ไดพ้ยายามอยา่งสดุความสามารถในการหาโปรแกรมทดแทนดังกลา่วแลว้  

  ดังนัน้ลกูคา้จะไมย่กเหตุนี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลูกคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี

คนืเงนิตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดใน

ทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่วมาก บอ่ยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซีา่กอ่นการ

เดนิทางเพยีง 1 วัน และปรมิาณงานในชว่ง ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป)

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้ง (นัน้ๆของสถานฑตูช าระคา่ทัวรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดังกลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อยา่ง

รวดเร็วกอ่นช าระคา่ทัวร ์กรณุาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่ันท ี

5. ในการขอวซีา่ กรณุายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอยา่งเคร่งครัด หากลูกคา้ไมป่ฏบิัตติาม

และวซีา่ไมผ่า่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

6. ในการยืน่วีซ่าที่สถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ที่เพื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ   คน  1หากลูกคา้ตอ้งการ

เจา้หนา้ทีด่แูลเฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ ทา่น 1 บาทตอ่ลกูคา้ 500 

7. การพจิารณาอนุมตัวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไมค่นืค่าวซีา่ใน

ทกุกรณี หากวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหลู้กคา้เป็นรายบคุคลไมว่่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่าลูกคา้ท่านนัน้ยกเลกิ

การเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้ ออกประเทศ-เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไมม่กีารชีแ้จงเหตุผล หาก

ลกูคา้ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ขา้บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทัวร ์ออกประเทศ- 

10. หากลกูคา้ไมใ่ชห้รอืไมส่ามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้สมคัรใจสละสทิธใินการ

ใชบ้รกิารนัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลื่อนการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต ่าที่บรษัิทฯก าหนดไว ้

และกรณี   (ยกเวน้ค่าวซีา่ )  บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ หรอื/

3 บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ ลกูคา้ช าระดว้ยบตัรเครดติ% 
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12. เนื่องจากในปัจจุบัน พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสูญหายหรอืล่าชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหลู้กคา้ลดความ

เสีย่งโดยแบง่สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึง่เพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง กรณี )

 (ตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด ถอืขึน้เครือ่งและซือ้ประกนักรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอื หรอื/

ลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ 

และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไมส่ามารถซือ้เสือ้ผา้และของใชส้ว่นตัวไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึการประกัน

สขุภาพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกัน

สขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์ับเจา้หนา้ที่

ทันท ี

14. โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนินการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิทที่เป็น

ผูด้ าเนนิการทัวรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไมเ่กนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดรั้บจรงิตามหลักฐานทางบญัชเีทา่นัน้ 

 

บรษิทัฯถอืวา่ ลกูคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 


