วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันที่สอง
00.01 น.
11.50 น.

14.30 น.

19.00 น.
วันที่สาม
08.00 น.
09.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - บริสเบน
เสาร์
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ของ
WORLDWIDE VACATION คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกในการตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและการเช็คอิน
ทางบริษัทได้เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ก่อน 15 วัน โดยซื้อตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ
โค้ช, จองที่พัก, ร้านอาหาร สถานที่เข้าชมต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าให้กับกรุ๊ปทัวร์ กรณีที่
เกิดเหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, การพลาด
เที่ยวบิน (ขึ้นเครื่องไม่ทัน), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบัติ, การถูกปฏิเสธ
การเข้าเมือง ทาให้การเดินทางล่าช้า หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไป
ยังจุดหมายตามโปรแกรมได้ หัวหน้าทัวร์ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนโปรแกรม และไม่
สามารถคืนเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ชาระแล้ว เพราะทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายต่าง
ๆ ล่วงหน้าแล้ว และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกิดขึ้นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์
จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิ่งที่ทางบริษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
บริสเบน - โกลด์โคสต์ - ซีเวิลด์
อาทิตย์
ออกเดินทางสู่มหานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG473
(87 ก.ม.)
เดินทางถึงสนามบินบริสเบน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของ
ประเทศ จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโกลด์โคสต์ ได้รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด
(Sunshine State) เนื่องจากมีแสงแดดตลอดทั้งปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตอบอุ่น จึงเป็น
ที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาพักผ่อนตากอากาศบริเวณชายหาดเซิรฟ์เฟอร์พาราไดซ์
และยังเป็นที่ชื่นชอบของนักเล่นกระดานโต้คลื่นอีกด้วย
จากนั้นนาคณะออกเดินทางเข้าสู่ ซีเวิลด์ โลกแห่งทะเลที่มีชื่อเสียงและกิจกรรมอีก
มากมาย ประทับใจกับการแสดงโชว์ของสัตว์น้า อาทิ ปลาโลมา, แมวน้า, การแสดง
สกีผาดโผน จากนักสกีมืออาชีพ, ประทับใจกับชีวิตความเป็นอยู่ของหมีโคล่า,ขบวน
พาเหรดนกเพนกวิน, ปลาฉลาม จ้าวแห่งทะเล และสัตว์น้านานาชนิดในพิพิธภัณฑ์
สัตว์น้า (Aquarium) ธีมปาร์คแห่งนี้เป็นสวนสนุกทางทะเลที่ประกอบไปด้วยเครื่อง
เล่นหลากหลายที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย อาทิ Pirates 3D Adventure / Bermuda
Triangle / Pirate Ship / Viking’s Revenge Flume Ride / Skyway-Monorail / Sea
World EYE กระเช้าลอยฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในซีเวิล์ดตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร นาคณะเดินทางกลับสู่
โรงแรมที่พัก
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า www.crowneplazasurfersparadi
ในระดับ
se.com.au
มูฟวี่เวิลด์ - ช้อปปิ้งที่ย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์
จันทร์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
นาคณะออกเดินทางสู่ มูฟวีเวิลด์ โลกแห่งความบันเทิงอันยิ่งใหญ่ ท่านจะตื่นตาตื่น
ใจไปกับการแสดงต่างๆ สัมผัสดาราตัวการ์ตูนและฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ของวอร์
เนอร์บราเธอร์ อาทิ มนุษย์ค้างคาว สาวน้อยมหัศจรรย์ ฯลฯ พร้อมชมการแสดงจาก
เหล่าสตั้นแมน อาทิ Movie Magic Special Effects Show / Maverrick Show / Police

Academy / Stunt Show แล้วชมขบวนพาเหรดของเหล่าดาราการ์ตูน Looney Tunes
Star Parade จากนั้นสนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่เร้าใจ อาทิ Wild Wild West
Adventure Ride / Ride Lethal Weapon / Batman Adventure the Ride
12.00 น.
บ่าย

19.00 น.
วันที่สี่
08.00 น.
09.45 น.
11.10 น.
13.00 น.
บ่าย

18.30 น.
วันที่ห้า
08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในธีมปาร์คมูฟวี่เวิลด์
Buffet
สนุกสนานและเพลิดเพลินในบรรยากาศของความตื่นเต้นในโลกแห่งตัวการ์ตูนตาม
อัธยาศัยตลอดวัน จนได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางสู่ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่
ย่านเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ที่มีร้านค้ามากมายตลอดสองฝั่ง และทั้งร้านขายสินค้าแบ
รนด์เนม Gallaria Duty Free รวมแฟชั่นชั้นนานานาชนิดจากทั่วโลก อิสระให้ท่านได้
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า www.crowneplazasurfersparadi
ในระดับ
se.com.au
โกลด์โคสต์ - ซิดนีย์ฮาเบอร์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก - โอเปร่าเฮ้าส์
อังคาร
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองเมลเบิร์น
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้วนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นาท่านเที่ยวชมมหานครซิดนีย์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่าน
บุกเบิก “เดอะร็อก” ที่ทิ้งร่องรอยเมื่อครั้ง กัปตันเจมส์ คุก ยกพลขึ้นบกอาคารที่
เก่าแก่ยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้นานกว่า 200 ปี แล้วชมภาพอันงดงามของ
สะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่าที่สวยงาม ผ่านชมย่านที่ทาการสาคัญของรัฐนิว
เซ้าท์เวลล์ แล้วบันทึกภาพอันงดงามที่จุดชมวิวแมคควอรี่แชร์ จากนั้นนาท่านล่องเรือ
Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับ
ความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอันดับสองของโลก อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง
สินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building
และมีเวลาให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกและสินค้าที่
ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้, แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล,
เป๋าฮื้อกระป๋องที่ร้าน Tax Free
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
Thai
นาท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.mercuresydney.com.au
ซิดนีย์ - โคอาล่า พาร์ค - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์
พุธ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
Buffet
(42
ก.ม.)
นาคณะเดินทางสู่สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่า พาร์ค (Koala Park) ที่ท่านจะได้สัมผัส
ชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นเมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี,้ วอมแบต, โคอาล่า เป็นต้น
ซึ่งสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่เฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านั้น และชมการสาธิตวิธีการ
ตัดขนแกะ (Outback) เริ่มจากการต้อนแกะด้วยสุนัข, การแยกฝูงแกะ, การตัดขน
แกะที่มีทั้ง 2 ขั้นตอนแบบเก่าและใหม่ ที่จะสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับท่าน
ตลอดจนการนาเอาผลผลิตมาทาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิ ครีมลาโนลิน, ขนแกะ
หรือ ใยแกะ เป็นต้น

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.
วันที่หก
07.00 น.
12.00 น.
บ่าย

15.00 น.
17.00 น.

20.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหารภายใน Koala Park
เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสีน้าเงิน
เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของ
ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีตานานเกี่ยวกับหญิง
สาวสามพี่น้องต้องคาสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสู่อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic
World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์ 1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360
องศา และน้าตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดใน
โลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway)
กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลับสู่สถานี เบื้องล่างปกคลุมไปด้วยป่าร้อนชื้น จนได้เวลา
อันสมควร นาคณะเดินทางกลับสู่ซิดนีย์
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พัก MERCURE SYDNEY HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองเมลเบิร์น
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้วนาท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและ
สวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตั้งชื่อตาม
ท่านผู้ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิตซรอย สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี
ภายใน
ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพันธุ์พืชต่างๆ,
กระท่อมกัปตันคุ้ก ที่นามาจากอังกฤษ, บ้านโมเดลที่มีสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร์,
ต้นไม้แห่งเทพธิดา และส่วนต่าง ๆ ที่มีภูมิทัศน์ที่มีชีวิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภา
ของรัฐวิกตอเรีย ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง และยังเป็นอาคารรัฐสภา
แห่งแรกของออสเตรเลีย, โบสถ์เซนต์แพ็ททริค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโอ่
อ่างามสง่าสมกับเป็นโบสถ์คาทอลิก สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.
1858 ถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐนี้, อนุสรณ์สถานราลึกถึงสงครามโลก (Shrine
of Remembrance) สร้างขึ้นเพื่อราลึกถึงทหารที่สละชีพเพื่อชาติในสงครามโลกครั้งที่
1 และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตัวอนุสรณ์สถานสร้างขึ้นในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียม
แห่งฮาลิคาร์นาซุส ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ
ออกเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอรี่ในเขตกิปส์แลนด์ที่มีชื่อเสียง
ของรัฐวิคตอเรีย
นาท่านเข้าสู่เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและ
เรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิปนี้ ถือได้ว่า
เป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก นาท่านสู่อัฒจรรย์บริเวณชายหาดซัมเมอร์
แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเล
หลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความ
ประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทั้งตัวน้่าหนัก 600 กรัม
เสิร์ฟพร้อมไวน์ท้องถิ่น

BBQ Buffet
(97 ก.ม.)

Chinese
www.mercuresydney.com.au
พฤหัสบดี
Buffet
Chinese

(137 ก.ม.)

Local Lobster Menu

21.00 น.
วันที่เจ็ด
08.00 น.
09.00 น.

13.00 น.
14.00 น.

เดินทางกลับสู่เมืองเมลเบิร์น แล้วนาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พัก RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่าในระดับ
แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้่าโบราณ - เมลเบิร์น
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่สถานี รถไฟจักรไอน้่าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้
เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลาเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลง
นามาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่านนาคณะนั่ง รถไฟจักรไอน้่าโบราณ
เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทาให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

www.rendezvoushotels.com
ศุกร์
Buffet

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
หลังอาหาร นาท่านเดินทางกลับสู่นครเมลเบิร์น ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุด
แห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนามากมาย บนย่าน Bourke
Street Mall และ Swanston Walk รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีก
ด้วย
19.00 น.
รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร
Thai
20.00 น.
ออกเดินทางสู่สนามบิน Tullamarine
ร์ เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่
กรุงเทพฯ
23.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG462 บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่แปด
กลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร์
06.00 น.
สายการบินไทยนาท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนาเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น)
Tour Fare
Child 4-11
Child 4-6
Single
NO TKT
Period
Adults
With Bed
No Bed
Supplement
ADL / CHD
27 ม.ค.-3 ก.พ. 2561
17-24 ก.พ. 2561
-24,000.89,900.81,000.72,000.12,000.-19,000.24 ก.พ.-3 มี.ค. 2561
25 มี.ค.-1 เม.ย. 2561
8-15 เม.ย. 2561
94,000.- 85,000.- 76,000.- 13,000.- -26,000.-20,000.28 เม.ย.-5 พ.ค. 2561
ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางโกลด์โคสต์-ซิดนีย์ // ซิดนีย์-เมลเบิร์น (จากัดน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. /
ท่าน)
 ค่ารถโค้ชนาท่านท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
15-19 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 24 ที่นั่ง
20-29 ท่าน ใช้รถปรับอากาศขนาด 38 ที่นั่ง
30 ท่านขึ้นไป ใช้รถปรับอากาศขนาด 44 ที่นั่ง
 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ

ค่าทัวร์ไม่รวม :

 โรงแรมที่พักตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน
7 กิโลกรัม
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย
 ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นาเที่ยว และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
- หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรือต้องการคุ้มครองสัมภาระ
ในการเดิน ทางสู ญหายตลอดจนความล่ าช้ า ของสัม ภาระและเที่ ย วบิ น กรุ ณาสอบถามและโปรดศึก ษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแล
ของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สาหรับสายการบินไทย อนุญาตให้โหลดกระเป๋าใต้เครื่อง น้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้น
เครื่องได้น้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน
20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น และนาสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่า
ระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่าน
ทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)

หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้บ้านหรือ
ที่ท่านรู้จักและเชื่อถือได้ ซึ่งจะดูแลท่านด้วยขั้นตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยันการ
เดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชำระเงินมัดจำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหนึ่งท่ำน ภำยใน 3 วัน
นับจำกวันที่จอง ซึ่งเงินมัดจาดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามวันที่กาหนด ทางบริษัทฯถือว่าท่านยกเลิก
การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื้ออานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สาหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
1. เด็กที่มีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สูงอายุที่มีความจาเป็นต้องใช้วีลแชร์, ไม้เท้า หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ
4. ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรือแยกจากคณะทัวร์ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ที่ดื่มสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจา

หยาบคาย สร้างความราคาญให้แก่ผู้ร่วมคณะ, ผู้ที่ไม่ยอมรับเงื่อนไขระหว่างทัวร์ ที่มีระบุอยู่ชัดเจนใน
โปรแกรมทัวร์, ผู้ที่ก่อหวอด ประท้วง ยุยงให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องทาการนอกเหนือ
โปรแกรมทัวร์ ซึ่งบางครั้งอาจจะมีผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได้

การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจาทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่า
ได้ทันตามกาหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ใน
เงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่วา่
ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้
ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณา
อนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนาให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป
 บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่า 20 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบ
ล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิด
เหตุจาเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้
จะคานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง
ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระมาแล้ว
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทาได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดาเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับ เจ้าหน้าที่ฯ เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทา REFUND ได้หรือไม่ก่อนที่ท่านจะชาระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเงื่อนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมน้ามันเชื้อเพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 7 กันยายน 2559 การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง
ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
โรงแรมและห้องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin /Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ้นอยู่กับข้อจากัดของห้องพัก และการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่ง

อาจจะทาให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
เครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มี อ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นค่าใช้จ่าย
เพิ่มเติมได้
สถานที่เข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์เป็นการกาหนดโปรแกรมตลอดทั้งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้น ๆ ปิด
ทาการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจอง
ผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือ สลับ
โปรแกรมเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า หรือเหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็น
ผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินใดให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระ
Reservation Fee ไปแล้ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานที่เข้าชมจากเจ้าหน้าที่ในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชาระ
เงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)

 ค่าทัวร์ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่า นมีกระเป๋า
เพิ่มเติม ท่านจะถูกเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้บริการใน
การยกกระเป๋าขึ้นลงได้ ท่านสามารถเรียกร้องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครั้ง
 สาหรับน้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินไทยอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สาหรับ
ผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ท่าน
ละ 1 ใบเท่านั้น และนาสัมภาระถือขึ้นเครื่องน้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม การเรียกค่าระวางน้าหนักเพิ่มเป็นสิทธิ
ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สาหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้าหนักไม่เกิน 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 น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋าและสัมภาระที่มีล้อเลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน
ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการ
เดินทาง
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของ
ผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบิน
พาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท /
ท่าน

เอกสารในการยื่นวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย ใช้เวลายื่นประมาณ 14 วันท่าการ
 พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่าย
ต่อการอนุมัติวีซ่า
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้วฉากหลังสีขาว จานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั้ง 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน /สาเนาบัตรประชาชน /สาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สาเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สาเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
 หนังสือรับรองการทางานจากบริษัท / สังกัดที่ท่านทางานอยู่ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน,
วันเดือนปีที่เริ่มทางานกับบริษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบ
กาหนดลา
 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อม
วัตถุประสงค์ หรือใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้อนหลัง 6 เดือน
 Statement Savings Accounts ย้อนหลัง 6 เดือนต้องอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบันโดยให้ทางธนาคารประทับตรายางธนาคารพร้อม
ลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารทุกหน้า ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามี
ฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชี
ใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 กรณีที่บริษัทของท่าน เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1–6แล้ว ทางบริษัท
จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและ
เหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
 กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจริง
 กรณีที่เด็กอายุต่ากว่า 18 ปีบริบรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจานงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือเขตตามในทะเบียนบ้าน
ของตนเอง โดยมีนายอาเภอ หรือผู้อานวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่ง
กายสุภาพ ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทาง
บริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการ
ขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวีซ่าได้
หลังจากการจองทัวร์และชาระเงินมัดจาแล้ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลง
และเงื่อนไขที่บริษัทได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

