ทัวรออสเตรเลีย เมลเบิรน - ซิดนีย 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 สนามบิน Tullamarine นครเมลเบิรน - ชมพาเหรดเพนกวิน ทีเ่ กาะฟลลิป
วันที่3 แดนดีนอง - นัง่ รถไฟจักรไอน้ําโบราณ Puffing Billy Steam Train ชมวิว - ชมเมืองเมลเบิรน - ชอปปงเดวิดโจนส
วันที่4

สนามบินเมลเบิรน - บินภายในสูส นามบินนครซิดนีย - เดอะร็อก - เก็บภาพสะพานฮาเบอร - ซิดนียทาวเวอร ลองเรือ Captain Cook Cruise ชมวิวอาวซิดนีย

วันที่5 สวนสัตวพนื้ เมืองโคอาลา พารค Koala Park - อุทยานแหงชาติบลูเมาเทน - ซีนิกเวิลด - ซิดนีย
วันที่6

สนามบินนครซิดนีย - หาดบอนได Bondi Beach - เดอะแกป - สนามบินคิงฟอรดสมิทธ, นครซิดนีย - กรุงเทพฯ
(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก
22.00 น.

หมายเหตุ

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิรน
คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคานเตอรสายการบินไทย (TG)
เจาหนาที่ของ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสาร
การเดินทางและการเช็คอิน
ทางบริษัทไดเตรียมการเดินทางของคณะทัวรกอน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เชารถโคช, จองที่พัก, รานอาหาร สถานที่เขาชมตาง ๆ ไวลวงหนาใหกับกรุป
ทัวร กรณีที่เกิดเหตุการณ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การลาชาของสายการบิน
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วันที่สอง
00.05 น.
13.05 น.

17.00 น.

20.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.

, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครือ่ งไมทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ
, การถูกปฏิเสธการเขาเมือง ทําใหการเดินทางลาชา หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
ไมสามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได หัวหนาทัวร มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไมสามารถคืนเงินคาใชจายตาง ๆ ที่ชําระแลว เพราะ
ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายตาง ๆ ลวงหนาแลว และหากมีคาใชจายอื่น ๆ
เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร หัวหนาทัวรจะแจงใหทานทราบ เพราะเปนสิ่ง
ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได
เมลเบิรน - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟลลิป
ออกเดินทางสู นครเมลเบิรน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG465
คณะเดินทางถึง สนามบิน Tullamarine นครเมลเบิรน หลังผานพิธีการตรวจ
คนเขาเมืองและสัมภาระแลว นําคณะเดินทางเขาสูที่พัก เพื่อเก็บสัมภาระ
กอนออกเดินทางตอสูเกาะฟลลิป ระหวางเสนทางผานไวนเนอรี่ในเขตกิปส
แลนดที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย
นําทานเขาสูเขตอนุรักษนกเพนกวินแหงทะเลใต มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ
และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุของเพนกวินในทวีปตางๆ เพนกวินที่เกาะฟลลิป
นี้ ถือไดวาเปนเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สดุ ในโลก นําทานสูอัฒจรรยบริเวณ
ชายหาดซัมเมอรแลนด เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดิน
พาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแตเชา เปนวิถีธรรมชาติที่
เกิดขึ้นทุกวัน สรางความประทับใจใหแกนกั ทองเที่ยวที่ไดมาเยือน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารเมนูพเิ ศษ กุงมังกรทั้งตัวน้ําหนัก 600
กรัมเสิรฟ พรอมไวนทองถิ่น
นําทานเขาสูที่พัก RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเทา
แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ําโบราณ - เที่ยวชมเมืองเมลเบิรน
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
นําคณะออกเดินทางสูสถานี รถไฟจักรไอน้ําโบราณ (PUFFING BILLY
STEAM TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเสนทางรถไฟสายเกาอายุกวา 100 ป
ซึ่งแตเดิมเคยใชเปนเสนทางในการขนถายลําเลียงถานหินระหวางเมือง และ
ปจจุบันไดถูกดัดแปลงนํามาใชในงานการทองเที่ยว ระหวางทางผานนําคณะ
นั่ง รถไฟจักรไอน้ําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เสนทางจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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14.00 น.

19.00 น.
วันที่สี่
06.30 น.

09.15 น.
10.40 น.

หลังอาหาร นําทานเที่ยวชมเมืองเมลเบิรน นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มี
รถรางและสวนสาธารณะเจาของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟตซ
รอย ตั้งชื่อตามทานผูวาการ เซอรชารล ออกุสตุส ฟตซรอย สวนแหงนี้มีอายุ
เกาแกกวา 150 ป ภายใน รมรื่นดวยพันธุไมนานาชนิด อาคารเรือนกระจก
ที่เพาะพันธุพืชตางๆ, กระทอมกัปตันคุก ที่นํามาจากอังกฤษ, บานโมเดลที่มี
สถาปตยกรรมแบบทิวดอร, ตนไมแหงเทพธิดา และสวนตาง ๆ ที่มีภูมิทัศนที่มี
ชีวิตชีวา ผานไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งถือวาเปนสถานที่ที่มี
ชื่อเสียงแหงหนึ่ง และยังเปนอาคารรัฐสภาแหงแรกของออสเตรเลีย, โบสถ
เซนตแพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญโตโออางามสงาสมกับเปน
โบสถคาทอลิก สรางขึ้นดวยสถาปตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือเปน
โบสถที่เกาแกที่สุดของรัฐนี้, อนุสรณสถานรําลึกถึงสงครามโลก (Shrine of
Remembrance) สรางขึ้นเพื่อรําลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตัวอนุสรณสถานสรางขึ้นในป 1928 ตาม
แบบมอโซเลียมแหงฮาลิคารนาซุส ซึ่งเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของโลกในยุค
โบราณ จากนั้นเขาสูศูนยกลางแหลงชอปปงที่ใหญทสี่ ุดแหงหนึ่งของประเทศ
แหลงรวมสินคาแบรนดเนมชั้นนํามากมาย บนยาน Bourke Street Mall
และ Swanston Walk รวมทั้งหางสรรพสินคาเดวิดโจนส และไมเยอรอีกดวย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Chinese
www.rendezvoushotels.com
นําทานเขาสูที่พัก RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเทา
เมลเบิรน - ซิดนีย - ซิดนียท าวเวอร - ลองเรือกัปตันคุก
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู สนามบินเมลเบิรน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางสู
นครซิดนีย
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู นครซิดนีย
คณะถึงสนามบินนครซิดนีย รถรอรับคณะแลวนําทานเที่ยวชมมหานครซิดนีย
เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตั้งอยูบริเวณหนาอาว ชมยานบุกเบิก “เดอะร็อก” ที่
ทิ้งรองรอยเมื่อครั้งกัปตันเจมสคุก ยกพลขึน้ บกอาคารที่เกาแกยังคงไดรับการ
อนุรักษเอาไวนานกวา 200 ป
แลวชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอร และโรงละครโอเปราที่สวยงาม ผาน
ชมยานที่ทําการสําคัญของรัฐนิวเซาทเวลล แลวบันทึกภาพอันงดงามที่จุดชม
วิวแมคควอรี่แชร
ตอจากนั้น เดินทางสู ซิดนียทาวเวอร (Sydney Tower) ซึ่งเปนสิ่งกอสรางที่
สูงที่สุดในเมืองซิดนีย และสูงเปนอันดับสองของประเทศ ที่นี่ทานสามารถชม
วิวของตัวเมืองซิดนียโดยรอบ อาทิ อาวฮารเบอรบริดจ โรงละครซิดนีย โอเป
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12.00 น.
บาย

19.00 น.
วันที่หา
07.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

ราเฮาส ทาเรือ อาวซิดนีย ฯลฯ และไมควรพลาดกับกิจกรรมทาทายความกลา
สกายวอลค (Sky Walk) ดวยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงดานนอกแบบ
ไรสิ่งใดกั้น
**สําหรับทานที่ตองการรวมกิจกรรมทาความกลา สกายวอลค (Sky Walk)
กรุณาติดตอหัวหนาทัวร**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พรอมชมวิว
Buffet
360 องศาแบบพาโนรามา
หลังอาหาร จากนั้นนําทานลองเรือ Captain Cook Cruise ลองเรือชมวิว
ทิวทัศนของอาวซิดนีย ซึ่งทานจะไดชื่นชมกับความเปนธรรมชาติของอาวที่
สวยงามเปนอันดับสองของโลก จากนั้น อิสระใหทานไดชอปปงสินคาในหาง
DAVID
JONE,
MYER,
Queen
Victoria
Building
หางสรรพสินคาที่เกาแกและหรูหรา และมีเวลาใหทานไดซื้อของที่ระลึกและ
สินคาที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุกตาโคอาลา, จิงโจ, แมคคาเดเมีย, ช็อคโก
แลต, โอปอล, เปาฮื้อกระปองที่ราน Tax Free
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Chinese
www.mercuresydney.com.au
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเทา
ซิดนีย - โคอาลา พารค - บลูเมาเทน - ซีนิกเวิลด
รับประทานอาหารเชาทีโ่ รงแรม
Buffet
นําคณะเดินทางสู สวนสัตวพื้นเมืองโคอาลา พารค (Koala Park) ที่ทานจะได
(42 ก.ม.)
สัมผัสชีวิตความเปนอยูของสัตวพื้นเมืองอาทิ จิงโจ, วอลลาบี,้ วอมแบต, โคอา
ลา เปนตน ซึ่งสัตวเหลานี้ลวนแตมีอยูเฉพาะในทวีปออสเตรเลียเทานั้น และ
ชมการสาธิตวิธีการตัดขนแกะ (Outback) เริ่มจากการตอนแกะดวยสุนัข, การ
แยกฝูงแกะ, การตัดขนแกะที่มีทั้ง 2 ขัน้ ตอนแบบเกาและใหม ที่จะสราง
ความเพลิดเพลินใจใหกับทาน ตลอดจนการนําเอาผลผลิตมาทําเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ อาทิ ครีมลาโนลิน, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เปนตน
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ องอาหารภายใน Koala Park
BBQ Buffet
เดินทางเขาสู อุทยานแหงชาติบลูเมาเทน เปรียบเสมือนเจาหญิงแหงหุบเขาสี
(97 ก.ม.)
น้ําเงิน เอคโคพอยท จุดชมวิวทิวทัศนแบบพาโนรามา ที่เคยตอนรับการมา
เยือนของ ควีนสอลิซาเบท ประติมากรรมแหงธรรมชาติของทรีซิสเตอร ที่มี
ตํานานเกี่ยวกับหญิงสาวสามพี่นองตองคําสาปใหกลายเปนภูเขา
เขาสู
อาณาจักรของซีนิกเวิลด (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเลย
1.(Skyway) นั่งกระเชาลอยฟาชมวิวทิวทัศน 360 องศา และน้ําตกคาทูมบา
(Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สดุ ในโลกลงสูเบือ้ งลาง
ของหุบเขาบลูเมาเทน ซึ่งในอดีตเปนเหมืองถานหิน 3.(Cableway) กระเชา
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ลอยฟา พาทานกลับสูสถานี เบื้องลางปกคลุมไปดวยปารอนชื้น จนไดเวลาอัน
สมควร นําคณะเดินทางกลับสูซิดนีย
18.30 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Thai
www.mercuresydney.com.au
นําทานเขาสูที่พัก MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่หก
หาดบอนได - เดอะแกป - กลับถึงกรุงเทพฯ
08.00 น.
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
คณะถึงสนามบินนครซิดนีย รถรอรับคณะแลวออกเดินทางสู หาดบอนได
Bondi Beach แหลงพักผอนหยอนใจ และสถานที่เลนกระดานโตคลื่นของ
ชาวออสซี่ จากนั้นนําคณะเลาะเลียบเสนทางริมอาว อาทิ Rose Bay, Double
Bay ยานหรูหรา และราคาแพงของนครซิดนีย ไปชมเดอะแกป ชองแคบที่กั้น
อยูระหวางอาวซิดนีย และมหาสมุทรแปซิฟค
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
Feb-Mar : 1610-2135
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสูสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
End of Mar / Oct : 1700-2220
16.10 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG472 บินตรงกลับสูกรุงเทพฯ
Apr-Sep : 1600-2220
21.35 น.
สายการบินไทยนําทานเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกลาวขางตน เปนการนําเสนอโปรแกรมทองเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแตละวันเดินทางจะไมเหมือนกัน โปรแกรมทองเที่ยวที่สมบูรณครบถวน จะสงใหทาน 7 วันกอนการเดินทางเทานั้น)
อัตราคาบริการ ตอทาน งดแถมกระเปา

Tour Fare
Adults

16-21 กุมภาพันธ 2561
28 กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2561
23-28 มีนาคม 2561

78,000.-

71,000.-

10-15 เมษายน 2561

81,000.-

27 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561
25-30 พฤษภาคม 2561
29 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2561
25-30 กรกฎาคม 2561
10-15 สิงหาคม 2561
7-12 กันยายน 2561
12-17 ตุลาคม 2561
19-24 ตุลาคม 2561

78,000.-

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Child 4-11 Child 4-6
With Bed No Bed

Single
Supplement

NO TKT
ADL / CHD

63,000.-

11,000.-

-24,000.-18,500.-

73,000.-

65,000.-

11,000.-

-26,000.-20,000.-

71,000.-

63,000.-

11,000.-

-24,000.-18,500.-
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อัตรานี้รวม :














คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมคาภาษี และสวนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
คาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเสนทาง เมลเบิรน-ซิดนีย (จํากัดน้ําหนักกระเปาไมเกิน 20 ก.ก. / ทาน)
คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามระบุไวในรายการ
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%
โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเทาในระดับเดียวกัน (หองละ 2 ทาน)
คายกกระเปาใบใหญทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความดูแลของทานเองไม
เกิน 7 กิโลกรัม
คาอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
คาธรรมเนียมวีซาออสเตรเลีย
คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1
ทาน
คาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท ของบริษัทไทยประกันภัย
- หากมีความประสงคจะเพิ่มความคุมครองในกรณีประกันสุขภาพระหวางการเดินทาง หรือตองการคุมครอง
สัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความลาชาของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษา
จากรายละเอียดของกรมธรรมตามเอกสารแนบทายใบจองทัวร
คายกกระเปาใบใหญในแตละโรงแรมทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม สวนกระเปาใบเล็กอยูในความ
ดูแลของทานเองไมเกิน 7 กิโลกรัม
สําหรับสายการบินไทย อนุญาตใหโหลดกระเปาใตเครื่อง น้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องไดน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไม
เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทานละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การ
เรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได

อัตรานี้ไมรวม :
 คาทิปพนักงานขับรถ (ทานละประมาณวันละ 4 AU$ / ตอคน / วัน)
 คาทิปหัวหนาทัวร และไกดทองถิ่น
 คาภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทําหนังสือเดินทาง (พาสปอรต)
 คาใชจายสวนตัวอาทิ คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่มในหองพัก และคาอาหารที่สั่งมาในหองพักคาอาหาร
และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรานอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให ยกเวนจะตกลงกันเปนกรณีพิเศษ เชน
หากทานทานไดเฉพาะอาหารทะเลเพียงอยางเดียว ทานตองมีคาใชจายเพิ่ม
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ที่ระบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
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คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือ
การเดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋ว
รถไฟ หรือซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และ
ตารางเวลาการเดินทางของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิด
ขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
การจองทัวร (How to make your reservation)
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 30,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร ซึ่งเงินมัดจําดังกลาวจะ
เปนการยืนยันการจองของทาน พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ทีไ่ มหมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่ม
เดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่ Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไม
นอยกวา 45 วันทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
หากทานไมชําระเงินสวนที่เหลือตามวันที่กําหนด ทางบริษัทฯถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข
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. บุคคลที่มคี วามประพฤติไมเหมาะสมระหวางทัวร อาทิเชน ผูที่ดื่มสุราบนรถ, ไมรักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สรางความรําคาญใหแกผูรวมคณะ, ผูที่ไมยอมรับเงื่อนไขระหวางทัวร ที่มีระบุอยูชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร, ผูที่กอหวอด ประทวง ยุยงใหผูรวมเดินทางบังคับใหหัวหนาทัวรตองทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผูรวมคณะทานอื่นหรือโปรแกรมทองเที่ยวได
การยกเลิกการจองทัวร (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนออกเดินทาง 59 - 45 วันทําการ
หักมัดจํา 30,000 บาท/ทาน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 44 - 30 วันทําการ
หัก 50% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 29 - 15 วันทําการกอนการเดินทาง
หัก 90% ของคาทัวร
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ - 1 วันกอนการเดินทาง
หัก 100% ของคาทัวร
• ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
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 หากทานยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แตทานสามารถหาผูเดินทางมาแทนได โดยสามารถยื่น
ขอวีซาไดทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดคาใชจายเพิ่มคือคาวีซา และคาเปลี่ยนชื่อตั๋วเทานั้น และ
ตองไมอยูในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากทานยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของทานไมไดรับการพิจารณาอนุมัติวี
ซา ไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเปนการพิจารณาของสถานทูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พรอมกันทั้งหมด ใหถือเปนการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกลาวขางตน ในกรณีทที่ านไมแนใจ
วาจะไดรับการพิจารณาอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําใหทานยื่นขอวีซาแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู
ผลเร็วกวาการยื่นขอวีซาแบบกรุป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยที่จะแจงใหผู
เดินทางทราบลวงหนากอน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการทองเที่ยว รวมทั้งไมสามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัยดังนี้ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การกอจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชนและจะรักษาผลประโยชนของทานไวใหไดมาก
ที่สุด และทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฏิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการ
กระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขาเมือง ฯลฯ และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากทานประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําไดลวงหนากอนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไมเสีย
คาใชจาย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกัน หากตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทาน
จะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุป เปนไปโดยสายการบินเปนผู
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถาทางบริษัทฯ ได
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น และหากทาน
ไมแนใจในวันเดินทางดังกลาว กรุณาตรวจสอบกับ เจาหนาที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ไดหรือไมกอนที่ทา นจะชําระเงินคาทัวรสวนที่เหลือ
การสะสมไมลของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเปนหมูคณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุป สามารถสะสมไมลกับเครือ Star Alliance ได 50% ตาม
เงื่อนไขการสะสมไมลของสายการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดเปนสิทธิของสายการ
บินเทานั้น
คาธรรมเนียมประกันภัยและคาธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับคาธรรมเนียม ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเปนคาทัวรสวนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเปนจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
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โรงแรมและหองพัก (Hotel Accommodation)
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู (Twin /Double) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยูกับขอจํากัดของหองพัก และการวางรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําใหทานไมไดหองติดกันตามที่ตองการ
 โรงแรมหลายแหงในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะใหบริการในชวงฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัด
และไมมี อางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้น ๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะ
แตกตางกันดวย หากทานตองการความสะดวกสบายและหองใหญกวา ทานสามารถจายเพิ่มเปนหองแบบ
DOUBLE SINGLE USE เปนคาใชจายเพิ่มเติมได
สถานที่เขาชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวรเปนการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งป หากวันเดินทางดังกลาวตรงกับวันที่สถานที่เขาชม
นั้น ๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ การเปดรับจองผานทาง Online โดยในวันที่คณะจะเขา
ชมไมสามารถจองผานระบบดังกลาวได ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไวในเอกสารของ
สถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวได แตหากมีการลาชา หรือเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได ทางบริษัทฯจะไมมีการ
คืนเงินใดใหแกทาน เนื่องจากไดชําระ Reservation Fee ไปแลว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เขาชม
จากเจาหนาที่ในชวงวันเดินทางของทานกอนชําระเงิน
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 คาทัวรไดรวมคาขนสัมภาระสําหรับเขาและออกจากโรงแรม ทานละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากทานมีกระเปา
เพิ่มเติม ทานจะถูกเรียกเก็บโดยผูใหบริการในแตละโรงแรม และหากโรงแรมดังกลาวไมสามารถใหบริการใน
การยกกระเปาขึ้นลงได ทานสามารถเรียกรองเงินคืนได 3 AU$ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตใหบรรทุกใตทองเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผูโดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิของ
สายการบินที่ทา นไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตใหโหลดสัมภาระใตเครื่องไดไมเกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดไดทาน
ละ 1 ใบเทานั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม การเรียกคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปน
สิทธิของสายการบินที่ทานไมอาจปฏิเสธได
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกวาง+ยาว+สูง ไมเกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
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 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํา
กวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระความ
รับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกิน
ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบตอกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเปา และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย ซึ่งจะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงินสูงสุดไมเกิน 10,000 บาท
/ ทาน
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางทีผ่ านการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานั้น)

เอกสารในการยื่นวีซาของประเทศออสเตรเลีย
ใชเวลายืน่ ประมาณ 15-20 วันทําการไมนับวันเสาร - อาทิตยและวันหยุดราชการ
(การขอวีซาประเทศออสเตรเลียผูเดินทางทุกทานตองมา สแกนลายนิ้วมือ ดวยตนเอง ณ
ศูนยรับคํารองขอวีซาประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยูที่อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 28 สุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. )
 พาสปอรตที่ยังไมหมดอายุ และมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือนกอนวันหมดอายุ หากมีพาสปอรตเลมเกา ควรนําไปแสดงดวยเพื่อ
เปนการงายตอการอนุมัติวีซา
 รูปถายสีขนาด 2 นิ้วฉากหลังสีขาว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไมเกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน /สําเนาบัตรประชาชน /สําเนาบัตรขาราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หยา /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไมถึง 18 ปบริบูรณ
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ทานทํางานอยูตองเปนภาษาอังกฤษเทานั้นโดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือน
ในปจจุบัน, วันเดือนปที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และชวงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปทองเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยนื่ ในแตละประเทศ ตองออกไมเกิน 30 วัน กอนการไป
ยื่นวีซาในแตละประเทศ)
 กรณีที่เปนเจาของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา ,ใบทะเบียนพาณิชย และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไวไมเกิน 6 เดือน พรอม
วัตถุประสงค หรือใบเสียภาษี
 Statement Savings Accounts ยอนหลัง 6 เดือนตองอัพเดทเปนเดือนปจจุบันโดยใหทางธนาคารประทับตรายางธนาคาร
พรอมลายเซ็นของเจาหนาที่ธนาคารทุกหนา ควรเลือกเลมที่มีการเขาออกของเงินสม่ําเสมอ และมีจํานวนไมต่ํากวา 6 หลัก
เพื่อใหเห็นวามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเมื่อกลับสูภูมิลําเนา ในกรณีทเี่ ดินทาง
เปนครอบครัวหากใชบัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซา ตองออกหนังสือรับรองคาใชจายในครอบครัวดวย ***สถานทูตไมรับ
บัญชีกระแสรายวัน***
(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะตองเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ยอนหลัง 6 เดือน เปนเอกสารเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณาขอวีซา โปรดสอบถามเจาหนาทีเ่ พิม่ เติม)
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS181217

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 10 of 11

 กรณีที่บริษัทของทาน เปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางใหกับผูเดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารขอ 1–6แลว
ทางบริษัทจะตองออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอคาใชจาย และการกลับมาทํางานของทาน โดยระบุ
ชื่อผูเดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายดวย
 กรณีที่เปนนักเรียน นักศึกษาจะตองมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ทานใดทานหนึ่ง จะตองทําจดหมายยินยอม โดยที่บิดา,
มารดา จะตองไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการอนุญาตใหบุตรเดินทางไปกับอีกทานหนึ่งได ณ ที่วาการอําเภอหรือเขตตาม
ในทะเบียนบานของตนเอง โดยมีนายอําเภอ หรือผูอํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอยาง
ถูกตอง
 การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิใหเดินทางเขาประเทศเปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูก
ปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และหากตองการขอยื่นคํารองใหม ก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัทฯ ขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตามนัดหมาย และ
โปรดแตงกายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
 กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูต ยกเลิกวีซาของทาน
เนื่องจากการขอวีซาในแตละประเทศ จะถูกบันทึกไวเปนสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไมมีนโยบายในการคืนคาธรรมเนียมวีซาใหกับผูรองขอ หากทานไมผานการพิจารณาวีซาไมวาจะเปนเหตุผลใดก็
ตาม ทานไมสามารถเรียกรองคืนคาวีซาได
หลังจากการจองทัวรและชําระเงินมัดจําแลว ทางบริษัทฯ ถือวาทานไดยอมรับในขอตกลงและเงื่อนไขที่บริษทั ไดระบุไวขางตนทุกประการ

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS181217

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+
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