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วันที่ 1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซิดนีย์  
15.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ 
คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและการ
เช็คอิน 

 

17.50 น. ออกเดินทางสู่มหานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475 
 

 

หมายเหตุ ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทวัร์ก่อน 15 วนั โดยซือ้ตัว๋เคร่ืองบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พกั, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กบักรุ๊ปทัวร์ กรณีที่เกิด
เหตกุารณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบิน 
(ขึน้เคร่ืองไม่ทนั), การนดัหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเข้าเมือง    
ท าให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หวัหน้าทวัร์ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ช าระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว 
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึน้นอกจากในรายการทวัร์ หวัหน้าทวัร์จะแจ้งให้ท่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้ 
 

 

วันที่ 2 ซิดนีย์ - สวนสัตว์พืน้เมือง (Featherdale Wildlife Park) - บลูเมาเท่น - ซนีิก
เวิลด์ 

 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิธ นครซิดนีย์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรของประเทศ รถรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่มหานครซิดนีย์ 

 

09.00 น. น าคณะเดินทางสู่สวนสตัว์พืน้เมือง Featherdale Wildlife Park ซึ่งเป็นที่ตัง้ของสตัว์
พืน้เมืองของออสเตรเลียที่มีมากกว่า 1,700 ชนิด  จากกว่า 250 สายพนัธุ์ การเดินทาง
มาที่นี่ท่านจะได้สมัผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสตัว์พืน้เมืองอาทิเช่น จิงโจ้, วอลลาบี,้ 
วอมแบต, โคอาล่า, นกเพนกวิน้สีฟ้า เป็นต้น ซึ่งสตัว์เหล่านีล้้วนแต่มีอยู่เฉพาะในทวีป
ออสเตรเลียเท่านัน้  
 

(44 ก.ม.) 

 
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
12.00 น. เดินทางเข้าสู่อทุยานแห่งชาติบลเูมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหบุเขาสีน า้เงิน                 

เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทศัน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ                    
ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีต านานเกี่ยวกับหญิง
สาวสามพ่ีน้องต้องค าสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสู่อาณาจกัรของซีนิกเวิลด์ (Scenic 
World) ในหบุเขาเจมิสนัแวลเล่ย์ 1.(Skyway) นัง่กระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทศัน์ 360 
องศา และน า้ตกคาทมูบ้า (Katoomba Fall)  2.(Railway) นัง่รถแทรมที่ชนัที่สดุในโลก
ลงสู่เบือ้งล่างของหบุเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) 
กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลบัสู่สถานี เบือ้งล่างปกคลมุไปด้วยป่าร้อนชืน้ จนได้เวลาอนั
สมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่ซิดนีย์ ระหว่างทางแวะไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กัน้อยู่
ระหว่างอ่าวซิดนีย์ และมหาสมทุรแปซิฟิค แล้วชมหาดบอนได แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ 
และเล่นกระดานโต้คล่ืนของชาวออสซี่ 

(97 ก.ม.) 

 

18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
 

Local 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 
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วันที่ 3 ซิดนีย์ฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครซิดนีย์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตัง้อยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่าน

บุกเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิง้ร่องรอยเม่ือครัง้ กปัตนัเจมส์ คกุ ยกพลขึน้บกอาคารที่เก่าแก่
ยงัคงได้รับการอนรุักษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอนังดงามของสะพานฮาเบอร์
และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่านชมย่านที่ท าการส าคญัของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ แล้ว
บนัทึกภาพอนังดงามที่จุดชมวิวแมคควอร่ีแชร์ ต่อจากนัน้ เดินทางสู่ซิดนีย์ทาวเวอร์ 
(Sydney Tower) ซึ่งเป็นส่ิงก่อสร้างที่สงูที่สดุในเมืองซิดนีย์ และสงูเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ ที่นี่ท่านสามารถชมวิวของตวัเมืองซิดนีย์โดยรอบ อาทิ อ่าวฮาร์เบอร์บริดจ์ โรง
ละครซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ ท่าเรือ อ่าวซิดนีย์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกับกิจกรรมท้าทาย
ความกล้าสกายวอล์ค (Sky Walk) ด้วยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงด้านนอกแบบ
ไร้ส่ิงใดกัน้   
**ส ำหรับท่ำนท่ีต้องกำรร่วมกิจกรรมท้ำควำมกล้ำ สกำยวอล์ค (Sky Walk) กรุณำ
ติดต่อหวัหน้ำทวัร์** 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พร้อมชมวิว 360 
องศาแบบพาโนรามา 

Buffet 

14.00 น. จากนัน้น าท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทศัน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึ่ง
ท่านจะได้ชื่นชมกบัความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอนัดบัสองของโลก เลาะ
เลียบเส้นทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ยา่นหรูหราและราคาแพงของนคร
ซิดนีย์   
***พีเรียดช่วงปีใหม่ จะมีปรับเวลาการล่องเรือ และการใช้รถโค้ท เนื่องจากมีปิด
การจราจรในเมืองส าหรับเทศกาลเคาท์ดาวน์ จะใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแทน*** 

 
 
 

 จากนัน้อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria 
Building ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหรา และมีเวลาให้ท่านได้ซือ้ของที่ระลึกและ
สินค้าที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้, แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอ
ปอล, เป๋าฮือ้กระป๋องที่ร้าน Tax Free 
*ช่วงปีใหม่ร้านค้าต่างๆจะปิดบริการเร็วกว่าปกติ* 

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 ส าหรับโปรแกรมวันที่ 29 ธันวาคม 62 – 3 มกราคม 63 

****ตื่นตากับการชมพลุไฟฉลองปีใหม่ บริเวณท่าเรือ ดาร์ลิ่ง ฮาร์เบอร์ ที่จุด
พร้อมกันถึง 8 จุด / ซิดนีย์ ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ทีน่กัท่องเที่ยวนิยมมาร่วมฉลองปี
ใหม่กนัเป็นที่แรกๆของโลก จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ไม่ควรพลาด**** 

 

 น าท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่าในระดบั
เดียวกนั 

 

วันที่ 4 เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองเมลเบิร์น  
 ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้วน าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thai 
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและ

สวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตัง้ชื่อตาม
ท่านผู้ ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตสุ ฟิตซรอย สวนแห่งนีมี้อายเุก่าแก่กว่า 150 ปี ภายใน     
ร่มร่ืนด้วยพนัธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพนัธุ์พืชต่างๆ, กระท่อม
กปัตนัคุ้ก ที่น ามาจากองักฤษ, บ้านโมเดลที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์, ต้นไม้แห่ง
เทพธิดา และส่วนต่าง ๆ ที่มีภูมิทศัน์ที่มีชีวิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐ
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วิกตอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง และยงัเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรก
ของออสเตรเลีย, โบสถ์เซนต์แพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโออ่่างาม
สง่าสมกับเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างขึน้ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถอื
เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สดุของรัฐนี,้ อนสุรณ์สถานร าลึกถึงสงครามโลก (Shrine of 
Remembrance) สร้างขึน้เพ่ือร าลึกถึงทหารที่สละชีพเพ่ือชาติในสงครามโลกครัง้ที่ 1 
และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตวัอนสุรณ์สถานสร้างขึน้ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียม
แห่งฮาลิคาร์นาซุส ซึ่งเป็นหนึ่งในส่ิงมหศัจรรย์ของโลกในยคุโบราณ 

 

15.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอร่ีในเขตกิปส์แลนด์ที่มีชื่อเสียง
ของรัฐวิคตอเรีย  

(137 ก.ม.) 

17.30 น. น าท่านเข้าสู่เขตอนรุักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและ
เร่ืองราวเกี่ยวกบัสายพนัธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิปนี ้ ถือได้ว่า
เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก น าท่านสู่อฒัจรรย์บริเวณชายหาดซมัเมอร์แลนด์ 
เพ่ือรอชมพาเหรดเพนกวิน ทกุ ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลับจาก
ออกหาอาหารตัง้แต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติท่ีเกิดขึน้ทกุวนั สร้างความประทบัใจให้แก่
นกัท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน 

 

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทัง้ตัวน า้หนัก 600 กรัม
เสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น 

Local Lobster Menu 

21.00 น. เดินทางกลบัสู่เมืองเมลเบิร์น แล้วน าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม  
 น าท่านเข้าสู่ที่พกั MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเท่าใน

ระดบั 
www.accorhotels.com 

วันที่ 5 เส้นทางเกรท โอเช่ียน โร๊ด - เดินทางกลับกรุงเทพฯ  
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม Buffet 
09.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองจีลอง (GEELONG) เลาะเลียบชายฝ่ังทะเลด้านใต้ เป็นชายฝ่ังที่

เคยมีเรือมาอับปางมากที่สุด เนื่องจากมีกระแสลมแรงและหินโสโครกมากมาก อีกทัง้
ความเว้า ๆ แหว่ง ๆ ของหน้าผาก็ยิ่งท าให้ยากที่จะเดินเรือ  จุดเร่ิมต้นของเส้นทางเกรท 
โอเชี่ยน โร๊ด แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งของรัฐวิคตอเรีย ชม
ทศันียภาพของเส้นทาง Scenic Drive จากเมืองทอร์กีร์ สู่อะพอลโลเบย์ 

(189 ก.ม.) 
 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. น าท่านท่องเที่ยวต่อตามเส้นทางสายเกรทโอเชียนโร๊ด  แวะจุดชมวิวที่มีความสวยงาม

แตกต่างกนัอาทิ Twelve Apostles หรือ 12 สาวกของพระเจ้า เป็นแท่งหินปนูที่ถกูน า้
ทะเลและกระแสลมกดักร่อนเป็นรูปร่างต่างๆ เรียงรายกระจายอยู่ริมชายฝ่ัง ซึ่งใน
ปัจจุบนัเหลือไม่ครบทัง้ 12 แห่ง เป็นความมหศัจรรย์ทางธรรมชาติท่ีสร้างสรรค์มาให้
นกัท่องเที่ยวได้ชมกนั 

(89 ก.ม.) 
  

16.45 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่เมลเบิรน์ (245 ก.ม.) 
19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
20.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน Tullamarine นครเมลเบิรน ์เพ่ือเตรียมเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 

 
 

วันที่ 6 กลับถึงกรุงเทพฯ  
00.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที ่TG 462  บินตรงกลบัสู่กรุงเทพฯ  

 05.40 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักล่าวข้างต้น เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม ของแต่ละวนั
เดินทางจะไม่เหมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
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Period Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

DBL 
SGL 

SGL 
SUPP 

NO TKT 
ADL / CHD 

5 – 10 ธันวาคม 2562 76,000.- 67,000.- 65,000.- 13,000.- 9,000.- -18,000.- 
-13,500.- 

29 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563 78,000.- 71,000.- 67,000.- 13,000.- 9,000.- -20,000.- 
-15,000.- 

ค่าทวัร์รวม : 
 ✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพ่ิมของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเส้นทาง เมลเบิร์น-ซิดนีย์ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน) 
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ 
✓ โรงแรมที่พกัตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กโิลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 

กิโลกรัม 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คดัสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย 
✓ ค่าบริการน าทัวร์โดยหวัหน้าทวัร์ผู้ มีประสบการณ์น าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทไทยประกนัภยั 

- หากมีความประสงค์จะเพ่ิมความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครอง
สมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าช้าของสมัภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทวัร์ 

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เคร่ือง น า้หนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึน้
เคร่ืองได้น า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสัมภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสัมภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวาง
น า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 
 

ค่าทวัร์ไม่รวม : 
  ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน) 
 ค่าทิปหวัหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองดื่มในห้องพกั และค่าอาหารที่สัง่มาในห้องพกัค่าอาหารและ

เคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจดัให้ ยกเว้นจะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 

การจองทวัร์ (How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทาง กรุณาติดต่อ Follow Me Holiday โทร.02-408-6777, 062-645-4945 ซึ่งจะดูแล

ท่านด้วยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน กรุณาจองทวัร์และช ำระเงินมัด
จ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้ เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำกวันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดังกล่าวจะเป็นการยืนยัน
การจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินส่วนที่เหลือตาม
วนัที่ก าหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข 
 
 
 
 
 
 

http://www.followmeholiday.com/
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ (Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบุคคลดงัต่อไปนี  ้
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับจองทวัร์ส าหรับลูกค้าดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
2. ผู้สงูอายทุี่มีความจ าเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเคร่ืองมือต่างๆ ในการพยงุตัว 
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกบัทวัร์ หรือแยกจากคณะทวัร์ระหว่างทาง/กลางทาง 
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร์ อาทิเช่น ผู้ที่ด่ืมสรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดงั พดูจาหยาบคาย 

สร้างความร าคาญให้แก่ผู้ ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชดัเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด 
ประท้วง ยยุงให้ผู้ ร่วมเดินทางบงัคับให้หวัหน้าทวัร์ต้องท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร์ ซึ่งบางครัง้อาจจะมีผลกระทบ
กบัผู้ ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้   

การยกเลิกการจองทวัร์ (Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบริการที่ช าระไว้แล้ว มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงินค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงินค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้าโดยแจ้งให้ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัที่น าเที่ยว  

      ไม่ต้องคืนเงินค่าบริการ 
 2. ค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวที่ได้จ่ายจริง เพ่ือการเตรียมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ให้น ามาหกัจากเงิน  

    ค่าบริการที่ต้องจ่ายตามข้อ 1 แต่ถ้าค่าใช้จ่ายสงูกว่าเงินค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได้ ทัง้นีผู้้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานให้นกัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเคร่ืองบิน 
    2.3 ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

หมายเหตุ หลกัเกณฑ์ที่น ามาใช้นี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก์ พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใช้นบัตัง้แต่วนัที่ 15 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมตัิวีซ่า 
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกัน
ทัง้หมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับ
การพิจารณาอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะน าให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเด่ียว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการ
ยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป 

▪ บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้ เดินทาง
ทราบล่วงหน้าก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรับผิดชอบจาก
กรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยดังนี ้การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, 
อบุัติเหตุ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ที่ท่านช าระมาแล้ว 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงค์จะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วนั โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
ตัว๋เคร่ืองบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากต้องการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะต้องช าระ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว ผู้เดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบั เจ้า
หน้าที่ฯ เพ่ือยืนยนัในกรณีที่ตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
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การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตัว๋กรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเงื่อนไขการ

สะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึ่งการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั 

ถือเป็นค่าทวัร์ส่วนเพ่ิมท่ีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วนัที่ออกตัว๋ 
โรงแรมและห้องพกั (Hotel Accommodation) 
 ▪ ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin /Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึน้อยู่กับข้อจ ากัดของห้องพกั และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกต่างกัน ซึ่ง
อาจจะท าให้ท่านไม่ได้ห้องติดกนัตามที่ต้องการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดรู้อนเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรับเปล่ียน หรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัด และไม่มี อ่าง
อาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนัด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็น
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมได้ 

สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)  
 ▪ การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดินทางดงักล่าวตรงกบัวันที่สถานที่เข้าชมนัน้ ๆ ปิด

ท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวนัที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นัน้ ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดงักล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตใุดในระหว่างการเดินทาง เป็นผล
ท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ช าระ 
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวนัเดินทางของท่านก่อนช าระ
เงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสัมภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัร์ได้รวมค่าขนสัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมีกระเป๋าเพ่ิมเติม ท่าน

จะถกูเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถให้บริการในการยกกระเป๋าขึน้ลงได้  
ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตให้บรรทกุใต้ท้องเคร่ืองบิน คือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผู้โดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจ
ปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนญุาตให้โหลดสมัภาระใต้เคร่ืองได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสัมภาระถือขึน้เคร่ืองน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนญุาตให้น าขึน้เคร่ืองได้ ต้องมีน า้หนกัไม่เกิน 7 กิโลกรมั และมีความกว้าง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดให้ต ่ากว่า
มาตรฐานได้ ทัง้นีขึ้น้อยู่กบัข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน า้หนกัส่วนที่เกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อนั

เกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อ
การสญูหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
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เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลียเลีย  
ใช้เวลาย่ืนประมาณ ใช้เวลาย่ืนประมาณ 1155--2200  วนัท าการไม่นับวันเสาร์ วนัท าการไม่นับวันเสาร์ --  อาทิตย์และวันหยุดอาทิตย์และวันหยุดราชการราชการ  

(การขอวีซ่าประเทศออสเตรเลียผู้ เดินทางทกุท่านต้องมา สแกนลายนิว้มือสแกนลายนิว้มือ ด้วยตนเอง ณ  
ศนูย์รับค าร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย ตัง้อยู่ที่อาคารเดอะเทรนดี ้ชัน้ 28 สขุมุวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กทม. ) 

 
 พาสปอร์ตท่ียงัไม่หมดอาย ุ และมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรน าไปแสดงด้วยเพ่ือเป็นการง่าย

ต่อการอนมุตัิวีซ่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ฉากหลงัสีขาว จ านวน 2 ใบ ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน /ส าเนาบตัรประชาชน /ส าเนาบตัรข้าราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสูติบตัร 

ในกรณีอายไุม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์  
 หนงัสือรับรองการท างานจากบริษัท / สงักดัท่ีท่านท างานอยู่ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้โดยระบุต าแหน่ง, อตัราเงินเดอืนในปัจจุบนั, 

วนัเดือนปีที่เร่ิมท างานกบับริษัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพ่ือเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกติหลงัครบ
ก าหนดลา   

 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนงัสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6  เดือน พร้อมวตัถปุระสงค์ 
หรือใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลงั 6 เดือน 

 Statement Savings Accounts ย้อนหลงั 6 เดือนต้องอพัเดทเป็นเดือนปัจจุบนัโดยให้ทางธนาคารประทบัตรายางธนาคารพร้อม
ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทกุหน้า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพ่ือให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บญัชี
ใดบญัชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนงัสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทตูไม่รับบญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบบัเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตผุลที่จดัการเดินทางนีใ้นจดหมายด้วย 

 กรณีที่เป็นนกัเรียน นกัศึกษาจะต้องมี หนงัสือรับรองจากสถาบนัการศึกษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจริง   
 กรณีที่เด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องท าจดหมายยินยอม โดยท่ีบิดา, มารดา 

จะต้องไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงในการอนญุาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตตามในทะเบียนบ้าน
ของตนเอง โดยมีนายอ าเภอ หรือผู้อ านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารับรองจากทางราชการอย่างถกูต้อง 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถกูปฏิเสธวีซ่า 
สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรดแต่ง
กายสภุาพ ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพ่ิมเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกัน 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดนิทางภายหลงัจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผู้ ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตผุลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้ 
 

หลงัจากการจองทวัร์และช าระเงินมดัจ าแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรบัในข้อตกลง 
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทกุประการ 
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