ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น - ซิดนีย์ 6 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย

กําหนดการเดินทาง วันที่ 9-14 ส.ค. // 6-11 / 20-25 ก.ย. 60
4-9 / 11-16 / 18-23 ต.ค. // 8-13 / 22-27 พ.ย. 60
5-10 ธ.ค. 60

ราคา 78,000.ราคา 78,000.ราคา 78,000.-

สรุปการเดินทางโดยย่อ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันที่2 นครเมลเบิร์น - ชมพาเหรดเพนกวิน ทีเ่ กาะฟิลลิป
วันที่3 นั่งรถไฟจักรไอนําโบราณ Puffing Billy Steam Train ชมวิว - ชมเมืองเมลเบิร์น
วันที่4

สนามบินเมลเบิร์น - บินภายในสู่สนามบินนครซิดนีย์ - หาดบอนได - ล่องเรือกัปตันคุ้ก ชมวิวอ่าวซิดนีย์ - ช้อปปิ้ง
ห้าง David Jone, Queen Victoria Building

วันที่5

สวนสัตว์พนเมื
ื องโคอาล่า พาร์ค - อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น - นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา, นั่ง
รถแทรมสู่เบืองล่างหุบเขาฯ - ซิดนีย์

วันที่6 ชมรอบนครซิดนีย์ - ซิดนียท์ าวเวอร์ - สนามบินนครซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
22.00 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.15 น.
12.05 น.
13.30 น.

17.00 น.

20.00 น.

วันที่สาม
08.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เมลเบิร์น
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้า
หน้าทีฯ่
คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็คเอกสารการ
เดินทางและการเช็คอิน
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน,
เช่ารถโค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ป
ทัวร์ กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน
, การพลาดเที่ยวบิน (ขึ้นเครือ่ งไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ
, การถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ทําให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ
ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชําระแล้ว เพราะ
ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่ง
ที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
เมลเบิร์น - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป
ออกเดินทางสู่ นครเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG465
คณะเดินทางถึงสนามบิน Tullamarine
ร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
หลังอาหาร นําคณะเดินทางเข้าสู่ที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ ก่อนออกเดินทางต่อสู่
(137 ก.ม.)
เกาะฟิลลิป ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอรี่ในเขตกิปส์แลนด์ที่มีชื่อเสียงของรัฐ
วิคตอเรีย
นําท่านเข้าสู่เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ
และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิป
นี้ ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สดุ ในโลก นําท่านสู่อัฒจรรย์บริเวณ
ชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดิน
พาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่
เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นกั ท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทังตัวนําหนัก 600
Local Lobster Menu
กรัมเสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น
www.rendezvoushotels.com
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอนําโบราณ - เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
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09.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.
วันที่สี่
06.30 น.

09.15 น.
10.40 น.

นําคณะออกเดินทางสู่ สถานี รถไฟจักรไอนําโบราณ (PUFFING BILLY
STEAM TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี
ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลําเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และ
ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนํามาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนําคณะ
นั่ง รถไฟจักรไอนําโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอด
เส้นทางจะทําให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มี
รถรางและสวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซ
รอย ตั้งชื่อตามท่านผู้ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิตซรอย สวนแห่งนี้มีอายุ
เก่าแก่กว่า 150 ปี ภายใน ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจก
ที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ, กระท่อมกัปตันคุ้ก ที่นํามาจากอังกฤษ, บ้านโมเดลที่มี
สถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์, ต้นไม้แห่งเทพธิดา และส่วนต่าง ๆ ที่มีภูมิทัศน์ที่มี
ชีวิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่ง และยังเป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย, โบสถ์
เซนต์แพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโอ่อ่างามสง่าสมกับเป็น
โบสถ์คาทอลิก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือเป็น
โบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐนี้, อนุสรณ์สถานรําลึกถึงสงครามโลก (Shrine of
Remembrance) สร้างขึน้ เพื่อรําลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลก
ครั้งที่ 1 และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตัวอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นในปี 1928 ตาม
แบบมอโซเลียมแห่งฮาลิคาร์นาซุส ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุค
โบราณ จากนั้นเข้าสู่ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนํามากมาย บนย่าน Bourke Street Mall
และ Swanston Walk รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีกด้วย
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า
เมลเบิร์น - ซิดนีย์ - หาดบอนได - ล่องเรือกัปตันคุ้ก
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่ สนามบินเมลเบิร์น เพือ่ เตรียมตัวเดินทางสู่
นครซิดนีย์
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่นครซิดนีย์
คณะถึง สนามบินนครซิดนีย์ รถรอรับคณะแล้วออกเดินทางสู่หาดบอนได
Bondi Beach แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และสถานที่เล่นกระดานโต้คลื่นของ
ชาวออสซี่
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จากนั้นนําคณะเลาะเลียบเส้นทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่าน
หรูหราและราคาแพงของนครซิดนีย์ ไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กั้นอยู่ระหว่าง
อ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิค
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
บ่าย
หลังอาหาร จากนั้นนําท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิว
ทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึ่ งท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่
สวยงามเป็นอันดับสองของโลก
จากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen
Victoria Building
และมีเวลาให้ท่านได้
ซื้อของที่ระลึกและสินค้าที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้, แมค
คาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋องที่ร้าน Tax Free
19.00 น.
รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
Thai
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN POTTS POINT HOTEL หรือเทียบเท่า www.holidayinnpottspoint.
com.au
วันที่ห้า
ซิดนีย์ - โคอาล่า พาร์ค - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
09.00 น.
นําคณะเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่า พาร์ค (Koala Park) ที่ท่านจะได้
(42 ก.ม.)
สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นเมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี,้ วอมแบต, โคอา
ล่า เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่เฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านั้น และ
ชมการสาธิตวิธีการตัดขนแกะ (Outback) เริ่มจากการต้อนแกะด้วยสุนัข, การ
แยกฝูงแกะ, การตัดขนแกะที่มีทั้ง 2 ขัน้ ตอนแบบเก่าและใหม่ ที่จะสร้าง
ความเพลิดเพลินใจให้กับท่าน ตลอดจนการนําเอาผลผลิตมาทําเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ อาทิ ครีมลาโนลิน, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เป็นต้น
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวันทีห่ ้องอาหารภายใน Koala Park
BBQ Buffet
13.00 น.
เดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสี
(97 ก.ม.)
น้ําเงินเอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมา
เยือนของ ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มี
ตํานานเกี่ยวกับหญิงสาวสามพี่น้องต้องคําสาปให้กลายเป็นภูเขาเข้าสู่
อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์
1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา และน้ําตกคาทูมบ้า
(Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบือ้ งล่าง
ของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) กระเช้า
ลอยฟ้า พาท่านกลับสู่สถานี เบื้องล่างปกคลุมไปด้วยป่าร้อนชื้น จนได้เวลาอัน
สมควร นําคณะเดินทางกลับสู่ซิดนีย์
www.etravelway.com
Emergency call only : 0853642449
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18.30 น.

รับประทานอาหารค่าํ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN POTTS POINT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก
08.00 น.
09.00 น.

ซิดนีย์ทาวเวอร์ - กลับถึงกรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่านเที่ยวชมมหานครซิดนีย์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว
ชมย่านบุกเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิ้งร่องรอยเมือ่ ครั้งกัปตันเจมส์คุก ยกพลขึ้นบก
อาคารที่เก่าแก่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอัน
งดงามของสะพานฮาเบอร์ และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่านชมย่านที่ทํา
การสําคัญของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ แล้วบันทึกภาพอันงดงามที่จุดชมวิวแมคควอรี่
แชร์
ต่อจากนั้น เดินทางสู่ ซิดนีย์ทาวเวอร์ (Sydney Tower) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่
สูงที่สุดในเมืองซิดนีย์ และสูงเป็นอันดับสองของประเทศ ที่นี่ท่านสามารถชม
วิวของตัวเมืองซิดนีย์โดยรอบ อาทิ อ่าวฮาร์เบอร์บริดจ์ โรงละครซิดนีย์ โอเป
ร่าเฮ้าส์ ท่าเรือ อ่าวซิดนีย์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกับกิจกรรมท้าทายความกล้า
สกายวอล์ค (Sky Walk) ด้วยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงด้านนอกแบบ
ไร้สิ่งใดกั้น
**สําหรับท่านที่ต้องการร่วมกิจกรรมท้าความกล้า สกายวอล์ค (Sky Walk)
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พร้อมชมวิว
360 องศาแบบพาโนรามา
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG472 บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

12.00 น.

16.00 น.
22.20 น.

Chinese
www.holidayinnpottspoint.
com.au
Buffet

Buffet

หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม
ของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น
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Tour Fare Child 4-11 Child 4-6
Single
NO TKT
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
Adults
With Bed No Bed Supplement ADL / CHD
9-14 สิงหาคม 2560
6-11 กันยายน 2560
20-25 กันยายน 2560
4-9 ตุลาคม 2560
-21,000.11-16 ตุลาคม 2560
78,000.70,900.62,900.11,000.-16,500.18-23 ตุลาคม 2560
8-13 พฤศจิกายน 2560
22-27 พฤศจิกายน 2560
5-10 ธันวาคม 2560
อัตรานีร้ วม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ํามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทาง เมลเบิร์น-ซิดนีย์ (จํากัดน้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทไทยประกันภัย
- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการ
คุ้ม ครองสั ม ภาระในการเดินทางสูญ หายตลอดจนความล่ าช้า ของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณ า
สอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ใน
ความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โ หลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้ําหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือ
สัมภาระขึ้นเครื่องได้น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลด
สัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
น้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
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อัตรานีไ้ ม่รวม :
 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกัน
เป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เพื่อประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
หลังจากท่านทําการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าว
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 30,000 บาทต่อผู้เดินทางหนึ่งท่าน ภายใน 2 วันทําการนับจากวัน
จองทัวร์ เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่ไม่หมดอายุ
ภายใน 6 เดือน นับจากวันริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้
ที่ Fax 0 2748 6246-7
*ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทําการ (ในช่วงปกติ) หรือชําระก่อนการเดินทางไม่
น้อยกว่า 45 วันทําการ (ในช่วงเทศกาล HIGH SEASON เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน,
พฤษภาคมและเดือนตุลาคม หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่
กําหนดทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอืออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สําหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจําเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บง่ บอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา
หยาบคาย สร้างความรําคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทําการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วันทําการ
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วันทําการ
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หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วันทําการ
หัก 50% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันทําการก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-1 วันทําการก่อนการเดินทาง
หัก 100% ของค่าทัวร์
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่น
ขอวีซ่าได้ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และ
ต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ
วีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิก
พร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจ
ว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนําให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้
ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ํากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถ
รับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ,
การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มาก
ที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการ
กระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชําระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้
กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้
ดําเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่าน
ไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทํา
REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ตาม
เงื่อนไขการสะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการ
บินเท่านั้น
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ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํามันเชือเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 การเปลี่ยนแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin /Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมัก
มีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มอี ุณหภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มี
จะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด
และไม่มี อ่างอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะ
แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ
DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้
สถานทีเ่ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชม
นั้น ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที่นั้น ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่ง
เหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการ
คืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชําระ Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชม
จากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครั้ง
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สําหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็นสิทธิของ
สายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น และนําสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้ําหนักเพิ่มเป็น
สิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
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 สําหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นําขึน้ เครื่องได้ ต้องมีน้ําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมี
ความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x
46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํา
กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ําหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
/ ท่าน
ผู้เดินทางที่ประสงค์จะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผ่านการพิจารณาวีซ่าแล้ว ก่อนวันเดินทาง
จะต้องชําระค่าเดินทางส่วนที่เหลือเสียก่อน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปล่อยเล่มคืนมาแล้วเท่านัน)





เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลายื่นประมาณ 15 วันทําการ
พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนําไปแสดงด้วยเพือ่ เป็นการ
ง่ายต่อการอนุมตั ิวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วฉากหลังสีขาว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า /
สําเนาสูติบัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปีบริบูรณ์
หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทํางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทํางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทํางานตามปกติ
หลังครบกําหนดลา (หนังสือรับรองการทํางานที่ยนื่ ในแต่ละประเทศ ต้องออกไม่เกิน 30 วัน ก่อนการไปยืน่ วีซา่ ในแต่ละ

ประเทศ)
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษทั ที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี
 Statement Savings Accounts ย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบันโดยให้ทางธนาคารประทับตรายางธนาคารพร้อม
ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ํา เสมอ และมีจํานวนไม่ต่ํากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่า
มีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้
บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

(หมายเหตุ ในบางกรณีอาจจะต้องเตรียม หลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
ประกอบการพิจารณาขอวีซ่า โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีเ่ พิ่มเติม)
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 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ํากว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดยที่บดิ า, มารดา
จะต้องไปยื่นเรือ่ งแสดงความจํานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือเขตตามในทะเบียนบ้าน
ของตนเอง โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม
ทางบริษทั ฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจาก
การขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้รอ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

tour.bkk@etravelway.com

VS010617

www.etravelway.com/+
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