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วันแรก
21.30 น.

หมายเหตุ

วันทีสอง
00.01 น.
11.50 น.

14.30 น.

19.00 น.
วันทีสาม
08.00 น.
09.00 น.

ออกเดินทางจากกรุ งเทพฯ - บริสเบน
เสาร์
คณะพร้ อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้ าหน้ าทีของ
WORLDWIDE VACATION คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกในการตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและการเช็คอิน
ทางบริ ษัทได้ เตรี ยมการเดินทางของคณะทัวร์ ก่อน 15 วัน โดยซื อตัวเครื องบิน, เช่ารถ
โค้ ช, จองทีพกั , ร้ านอาหาร สถานทีเข้ าชมต่าง ๆ ไว้ ลว่ งหน้ าให้ กบั กรุ๊ปทัวร์ กรณีทีเกิด
เหตุการณ์ อาทิ การยกเลิกเทียวบิน, การล่าช้ าของสายการบิน, การพลาดเทียวบิน
(ขึ นเครื องไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การจลาจล, ภัยพิบตั ิ, การถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง
ทําให้ การเดินทางล่าช้ า หรื อเหตุสดุ วิสยั อืน ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายตาม
โปรแกรมได้ หัวหน้ าทัวร์ มีสทิ ธิในการเปลียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ทีชําระแล้ ว เพราะทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ล่วงหน้ าแล้ ว
และหากมีคา่ ใช้ จา่ ยอืน ๆ เกิดขึ นนอกจากในรายการทัวร์ หัวหน้ าทัวร์ จะแจ้ งให้ ทา่ น
ทราบ เพราะเป็ นสิงทีทางบริ ษัท ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
บริสเบน - โกลด์ โคสต์ - ซีเวิล์ด
อาทิตย์
ออกเดินทางสูม่ หานครซิดนีย์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG473
เดินทางถึงสนามบินบริ สเบน นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรของ
(87 ก.ม.)
ประเทศ จากนั นเดินทางต่อสูเมื
่ องโกลด์โคสต์ ได้ รับการขนานนามรัฐแห่งแสงแดด
(Sunshine State) เนืองจากมีแสงแดดตลอดทั งปี เนืองจากตั งอยูใ่ นเขตอบอุน่ จึงเป็ น
ทีนิยมของนักท่องเทียวมาพักผ่อนตากอากาศบริ เวณชายหาดเซิรฟ์ เฟอร์ พาราไดซ์ และ
ยังเป็ นทีชืนชอบของนักเล่นกระดานโต้ คลืนอีกด้ วย
จากนั นนําคณะออกเดินทางเข้ าสู่ ซีเวิลด์ โลกแห่งทะเลทีมชี ือเสียงและกิจกรรมอีก
มากมาย ประทับใจกับการแสดงโชว์ของสัตว์นํ า อาทิ ปลาโลมา, แมวนํ า, การแสดงสกี
ผาดโผน จากนักสกีมืออาชีพ, ประทับใจกับชีวติ ความเป็ นอยูข่ องหมีโคล่า,ขบวน
พาเหรดนกเพนกวิน, ปลาฉลาม จ้ าวแห่งทะเล และสัตว์นํ านานาชนิดในพิพิธภัณฑ์
สัตว์นํ า (Aquarium) ธีมปาร์ คแห่งนี เป็ นสวนสนุกทางทะเลทีประกอบไปด้ วยเครื องเล่น
หลากหลายทีใหญ่ทีสดุ ในออสเตรเลีย อาทิ Pirates 3D Adventure / Bermuda
Triangle / Pirate Ship / Viking’s Revenge Flume Ride / Skyway-Monorail / Sea
World EYE กระเช้ าลอยฟ้ าทีใหญ่ทีสดุ ในออสเตรเลีย อิสระให้ ทา่ นได้ เพลิดเพลินกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ในซีเวิล์ดตามอัธยาศัย จนได้ เวลาอันสมควร นําคณะเดินทางกลับสู่
โรงแรมทีพกั
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั CROWNE PLAZA SURFERS PARADISE HOTEL หรื อ www.crowneplazasurfersparadi
เทียบเท่าในระดับ
se.com.au
มูฟวีเวิลด์ - ช้ อปปิ งทีย่านเซิร์ฟเฟอร์ พาราไดซ์
จันทร์
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
นําคณะออกเดินทางสู่ มูฟวีเวิลด์ โลกแห่งความบันเทิงอันยิงใหญ่ ท่านจะตืนตาตืนใจ
ไปกับการแสดงต่างๆ สัมผัสดาราตัวการ์ ตนู และฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ ของวอร์ เนอร์
บราเธอร์ อาทิ มนุษย์ค้างคาว สาวน้ อยมหัศจรรย์ ฯลฯ พร้ อมชมการแสดงจาก
เหล่าสตั นแมน อาทิ Movie Magic Special Effects Show / Maverrick Show /
Police Academy / Stunt Show แล้ วชมขบวนพาเหรดของเหล่าดาราการ์ ตนู Looney
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Tunes Star Parade จากนั นสนุกกับเครื องเล่นต่างๆ ทีเร้ าใจ อาทิ Wild Wild West
Adventure Ride / Ride Lethal Weapon / Batman Adventure the Ride
12.00 น.
บ่าย

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

18.30 น.
วันทีห้า
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารในธีมปาร์ คมูฟวีเวิลด์
Buffet
สนุกสนานและเพลิดเพลินในบรรยากาศของความตืนเต้ นในโลกแห่งตัวการ์ ตนู ตาม
อัธยาศัยตลอดวัน จนได้ เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสูย่ า่ นช้ อปปิ งทีมีชือเสียงทียา่ น
เซิร์ฟเฟอร์ พาราไดซ์ ทีมีร้านค้ ามากมายตลอดสองฝั ง และทั งร้ านขายสินค้ าแบรนด์เนม
Gallaria Duty Free รวมแฟชันชั นนํานานาชนิดจากทัวโลก อิสระให้ท่านได้ เลือกซื อ
สินค้ าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั CROWNE PLAZA SURFERS PARADISE HOTEL หรื อ www.crowneplazasurfersparadi
เทียบเท่าในระดับ
se.com.au
โกลด์ โคสต์ - ซิดนีย์ฮาเบอร์ - ล่ องเรือกัปตันคุ้ก - โอเปร่ าเฮ้ าส์
อังคาร
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่ มืองเมลเบิร์น
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้ วนําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเทียวชมมหานครซิดนีย์ เมืองหลวงทีสวยงามซึงตั งอยูบ่ ริ เวณหน้ าอ่าว ชมย่าน
บุกเบิก “เดอะร็ อก” ทีทิ งร่องรอยเมือครั ง กัปตันเจมส์ คุก ยกพลขึ นบกอาคารทีเก่าแก่
ยังคงได้ รับการอนุรักษ์ เอาไว้ นานกว่า 200 ปี แล้ วชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอร์
และโรงละครโอเปร่าทีสวยงาม ผ่านชมย่านทีทําการสําคัญของรัฐนิวเซ้ าท์เวลล์ แล้ ว
บันทึกภาพอันงดงามทีจดุ ชมวิวแมคควอรี แชร์ จากนั นนําท่านล่องเรื อ Captain Cook
Cruise ล่องเรื อชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึงท่านจะได้ ชืนชมกับความเป็ นธรรมชาติ
ของอ่าวทีสวยงามเป็ นอันดับสองของโลก อิสระให้ ทา่ นช้ อปปิ งสินค้ าในห้ าง DAVID
JONE, MYER, Queen Victoria Building ห้ างสรรพสินค้ าทีเก่าแก่และหรูหรา และมี
เวลาให้ ทา่ นได้ ซื อของทีระลึกและสินค้ าทีผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้
, แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋ าฮื อกระป๋ องทีร้าน Tax Free
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Thai
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั MERCURE SYDNEY HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.mercuresydney.com.au
ซิดนีย์ - โคอาล่ า พาร์ ค - บลูเมาเท่ น - ซีนิกเวิลด์
พุธ
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
นําคณะเดินทางสูส่ วนสัตว์พื นเมืองโคอาล่า พาร์ ค (Koala Park) ทีทา่ นจะได้ สมั ผัส
(42 ก.ม.)
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องสัตว์พื นเมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี, วอมแบต, โคอาล่า เป็ นต้ น ซึง
สัตว์เหล่านี ล้ วนแต่มีอยูเ่ ฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านั น และชมการสาธิตวิธีการตัด
ขนแกะ (Outback) เริ มจากการต้ อนแกะด้ วยสุนขั , การแยกฝูงแกะ, การตัดขนแกะทีมี
ทั ง 2 ขั นตอนแบบเก่าและใหม่ ทีจะสร้ างความเพลิดเพลินใจให้ กบั ท่าน ตลอดจนการ
นําเอาผลผลิตมาทําเป็ นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิ ครี มลาโนลิน, ขนแกะ หรื อ ใยแกะ เป็ น
ต้ น
รับประทานอาหารกลางวันทีห้องอาหารภายใน Koala Park
BBQ Buffet
เดินทางเข้ าสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติบลูเมาเท่น เปรี ยบเสมือนเจ้ าหญิงแห่งหุบเขาสีนํ าเงิน
(97 ก.ม.)
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18.30 น.
วันทีหก
07.00 น.
12.00 น.
บ่าย

15.00 น.
17.00 น.

20.00 น.
21.00 น.
วันทีเจ็ด

เอคโค่พอยท์
จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา
ทีเคยต้ อนรับการมาเยือนของ
ควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรี ซิสเตอร์ ทีมีตํานานเกียวกับหญิง
สาวสามพีน้องต้ องคําสาปให้ กลายเป็ นภูเขา เข้ าสูอ่ าณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic
World) ในหุบเขาเจมิสนั แวลเล่ย์ 1.(Skyway) นังกระเช้ าลอยฟ้ าชมวิวทิวทัศน์ 360
องศา และนํ าตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นังรถแทรมทีชนั ทีสดุ ในโลก
ลงสูเ่ บื องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึงในอดีตเป็ นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway)
กระเช้ าลอยฟ้ า พาท่านกลับสูส่ ถานี เบื องล่างปกคลุมไปด้ วยป่ าร้ อนชื น จนได้ เวลาอัน
สมควร นําคณะเดินทางกลับสูซ่ ดิ นีย์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั MERCURE SYDNEY HOTEL หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
www.mercuresydney.com.au
ซิดนีย์ - เมลเบิร์น - เทียวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิ ลลิป
พฤหัสบดี
รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
Buffet
ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสูเ่ มืองเมลเบิร์น
ถึงสนามบินเมืองเมลเบิร์น รถรอรับแล้ วนําท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคาร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นําท่านเทียวชมเมืองเมลเบิร์น
นครหลวงของรัฐวิคตอเรี ย
เมืองทีมีรถรางและ
สวนสาธารณะเจ้ าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิ ตซรอย ตั งชือตาม
ท่านผู้วา่ การ เซอร์ ชาร์ ล ออกุสตุส ฟิ ตซรอย สวนแห่งนี มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี ภายใน
ร่มรื นด้ วยพันธุ์ไม้ นานาชนิด อาคารเรื อนกระจกทีเพาะพันธุ์พชื ต่างๆ, กระท่อม
กัปตันคุ้ก ทีนํามาจากอังกฤษ, บ้ านโมเดลทีมีสถาปั ตยกรรมแบบทิวดอร์ , ต้ นไม้ แห่ง
เทพธิดา และส่วนต่าง ๆ ทีมีภมู ิทศั น์ทีมีชีวิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรัฐสภาของรัฐ
วิกตอเรี ย ซึงถือว่าเป็ นสถานทีทีมีชือเสียงแห่งหนึง และยังเป็ นอาคารรัฐสภาแห่งแรก
ของออสเตรเลีย, โบสถ์เซนต์แพ็ททริ ค (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโอ่อา่ งาม
สง่าสมกับเป็ นโบสถ์คาทอลิก สร้ างขึ นด้ วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือ
เป็ นโบสถ์ทีเก่าแก่ทีสดุ ของรัฐนี, อนุสรณ์สถานรํ าลึกถึงสงครามโลก (Shrine of
Remembrance) สร้ างขึ นเพือรําลึกถึงทหารทีสละชีพเพือชาติในสงครามโลกครั งที 1
และ 2 และสงครามอืน ๆ ตัวอนุสรณ์สถานสร้ างขึ นในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียม
แห่งฮาลิคาร์ นาซุส ซึงเป็ นหนึงในสิงมหัศจรรย์ของโลกในยุคโบราณ
ออกเดินทางสูเ่ กาะฟิ ลลิป ระหว่างเส้ นทางผ่านไวน์เนอรี ในเขตกิปส์แลนด์ทีมีชือเสียง
(137 ก.ม.)
ของรัฐวิคตอเรี ย
นํา ท่า นเข้ า สู่เ ขตอนุรั กษ์ นกเพนกวิ นแห่ง ทะเลใต้ มีอ าคารนิ ทรรศการรู ป ภาพและ
เรื องราวเกียวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที เกาะฟิ ลลิปนี ถือได้ ว่า
เป็ นเพนกวินทีมีขนาดเล็กทีสดุ ในโลก นําท่านสูอ่ ฒ
ั จรรย์บริ เวณชายหาดซัมเมอร์ แลนด์
เพือรอชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึ นจากทะเลหลังกลับจาก
ออกหาอาหารตั งแต่เช้ า เป็ นวิถีธรรมชาติที เกิดขึ นทุกวัน สร้ างความประทับใจให้ แก่
นักท่องเทียวทีได้ มาเยือน
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทั งตัวนํ าหนัก 600 กรัม
Local Lobster Menu
เสิร์ฟพร้ อมไวน์ ท้องถิน
เดินทางกลับสูเ่ มืองเมลเบิร์น แล้ วนําท่านเข้ าสูท่ ีพกั โรงแรม
นําท่านเข้ าสูท่ ีพกั RENDEZVOUS HOTEL MELBOURNE หรื อเทียบเท่าในระดับ
www.rendezvoushotels.com
แดนดีนอง - นังรถไฟจักรไอนํ าโบราณ - เมลเบิร์น
ศุกร์
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08.00 น.
09.00 น.

รับประทานอาหารเช้ าทีโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสูส่ ถานี รถไฟจักรไอนํ าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM
TRAIN) รถไฟเคลือนไปตามเส้ นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึงแต่เดิมเคยใช้ เป็ น
เส้ นทางในการขนถ่ายลําเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปั จจุบนั ได้ ถกู ดัดแปลงนํามาใช้
ในงานการท่องเที ยว ระหว่างทางผ่านนําคณะนัง รถไฟจักรไอนํ าโบราณ เพือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้ นทางจะทําให้ ทา่ นประทับใจมิร้ ูลมื

Buffet

13.00 น.
14.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Local
หลังอาหาร นําท่านเดินทางกลับสูน่ ครเมลเบิร์น ศูนย์กลางแหล่งช้ อปปิ งทีใหญ่ทีสดุ
แห่งหนึงของประเทศ แหล่งรวมสินค้ าแบรนด์เนมชั นนํามากมาย บนย่าน Bourke
Street Mall และ Swanston Walk รวมทั งห้ างสรรพสินค้ าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์ อีก
ด้ วย
19.00 น.
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
Thai
20.00 น.
ออกเดินทางสูส่ นามบิน Tullamarine นครเมลเบิร์น เพือเตรี ยมเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ
23.30 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเทียวบินที TG462 บินตรงกลับสูก่ รุงเทพฯ
วันทีแปด
กลับถึงกรุ งเทพฯ
เสาร์
06.00 น.
สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทียว ซึงอาจมีการเปลียนแปลงเนืองจากการจัดโปรแกรม ของแต่ละวัน
เดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทียวทีสมบูรณ์ครบถ้ วน จะส่งให้ ทา่ น 7 วันก่อนการเดินทางเท่านั น)
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
-26,000.94,000.85,000.76,000.13,000.-20,000.28 เม.ย.-5 พ.ค. 2561
ค่าทัวร์ รวม :
 ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิมของนํ ามันเชื อเพลิง ณวันที 15 ธันวาคม 2560
 ค่าตัวเครื องบินภายในประเทศเส้ นทางโกลด์โคสต์-ซิดนีย์ // ซิดนีย์-เมลเบิร์น (จํากัดนํ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 ก.ก. /
ท่าน)
 ค่ารถโค้ ชนําท่านท่องเทียวตามโปรแกรมทีระบุ
15-19 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 24 ทีนัง
20-29 ท่าน ใช้ รถปรับอากาศขนาด 38 ทีนัง
30 ท่านขึ นไป ใช้ รถปรับอากาศขนาด44 ทีนัง
 ค่าเข้ าชมสถานทีทอ่ งเทียวตามระบุไว้ ในรายการ
 โรงแรมทีพกั ตามระบุในรายการ หรื อ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7
กิโลกรัม
 ค่าอาหารตามทีระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ ทา่ นได้ เลิศรสกับอาหารท้ องถินในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ ออสเตรเลีย
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ค่าทัวร์ ไม่รวม :

 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเทียว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบริ ษัทเมืองไทยประกันภัย
- หากมีความประสงค์จะเพิมความคุ้มครองในกรณีประกันสุขภาพระหว่างการเดินทาง หรื อต้ องการคุ้มครองสัมภาระ
ในการเดิ น ทางสูญ หายตลอดจนความล่า ช้ า ของสัม ภาระและเที ย วบิ น กรุ ณ าสอบถามและโปรดศึก ษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ นํ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สําหรับสายการบินไทย อนุญาตให้ โหลดกระเป๋ าใต้ เครื อง นํ าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ นเครื อง
ได้ นํ าหนัก ไม่เกิ น 7 กิ โลกรั ม / สํา หรั บสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โ หลดสัมภาระใต้ เ ครื องได้ ไม่เกิ น 20
กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั น และนําสัมภาระถือขึ นเครื องนํ าหนักไม่เกิน7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวาง
นํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีทา่ นไม่อาจปฏิเสธได้
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7%

 ค่าทิปพนักงานขับรถ (ท่ านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่ อคน / วัน)
 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ และไกด์ท้องถิน
 ค่าภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื องดืมในห้ องพัก และค่าอาหารทีส ังมาในห้ องพักค่าอาหารและ
เครื องดืมทีส ังพิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากทีทางบริ ษัทฯจัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน
ได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ ม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
หากท่านสนใจและประสงค์จะเดินทางกับ WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกล้ บ้านหรื อทีทา่ นรู้จกั
และเชือถือได้ ซึงจะดูแลท่านด้ วยขั นตอนทีงา่ ย สะดวก และมีประสิทธิภาพ เพือเป็ นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณา
จองทัวร์ และชําระเงินมัดจําล่ วงหน้ า 30,000 บาทต่ อผู้เดินทางหนึงท่ าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจอง ซึงเงินมัดจํา
ดังกล่าวจะเป็ นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระค่าทัวร์ สว่ นที เหลือล่วงหน้ า 30 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่
ชําระเงินส่วนทีเหลือตามวันทีกําหนด ทางบริ ษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื อนไข
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ (Cannot make your reservation)
เนืองจากสถานทีทอ่ งเทียวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอื ออํานวยต่อบุคคลดังต่อไปนี
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับจองทัวร์ สาํ หรับลูกค้ าดังต่อไปนี
1. เด็กทีมีอายุในระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ
2. ผู้สงู อายุทีมคี วามจําเป็ นต้ องใช้ วลี แชร์ , ไม้ เท้ า หรื อเครื องมือต่างๆ ในการพยุงตัว
3. ผู้เดินทางทีบง่ บอกการเป็ นบุคคลไร้ ความสามารถ
4. ท่านทีมีความประสงค์จะร่วมเดินทางกับทัวร์ หรื อแยกจากคณะทัวร์ ระหว่างทาง/กลางทาง
5. บุคคลทีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทัวร์ อาทิเช่น ผู้ทีดืมสุราบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสียงดัง พูดจาหยาบคาย
สร้ างความรําคาญให้ แก่ผ้ รู ่วมคณะ, ผู้ทีไม่ยอมรับเงือนไขระหว่างทัวร์ ทีมีระบุอยูช่ ดั เจนในโปรแกรมทัวร์ , ผู้ทีก่อหวอด
ประท้ วง ยุยงให้ ผ้ รู ่วมเดินทางบังคับให้ หวั หน้ าทัวร์ ต้องทําการนอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซึ งบางครั งอาจจะมีผลกระทบกับ
ผู้ร่วมคณะท่านอืนหรื อโปรแกรมท่องเทียวได้
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
คืนเงินมัดจําทั งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน
หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน
หักมัดจํา 30,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง
หัก 50% ของค่าทัวร์
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 1 วันก่อนการเดินทาง
หัก 90% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรื อ NO SHOW
หัก 100% ของค่าทัวร์
 หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงือนไขใด เงือนไขหนึง แต่ทา่ นสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซา่ ได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้ จา่ ยเพิมคือค่าวีซา่ และค่าเปลียนชือตัวเท่านั น และต้ องไม่อยูใ่ นเงือนไข
ของตัวที NON-CHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่านไม่ได้ รับการพิจารณาอนุมตั วิ ีซา่ ไม่วา่
ด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาของสถานทูต ซึงการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อยกเลิกพร้ อมกันทั งหมด ให้ ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงือนไขของวันเวลาทียกเลิกดังกล่าวข้ างต้ น ในกรณีทีทา่ นไม่แน่ใจว่าจะได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิวซี า่
จากทางสถานทูต ทางบริ ษัทขอแนะนําให้ ทา่ นยืนขอวีซา่ แบบเดียว ซึงจะรู้ผลเร็ วกว่าการยืนขอวีซา่ แบบกรุ๊ป
 บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทีมีผ้ เู ดินทาง ตํากว่า 20 ท่าน โดยทีจะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบ
ล่วงหน้ าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงการท่องเทียว รวมทั งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีทีเกิดเหตุ
จําเป็ นสุดวิสยั ดังนี การล่าช้ าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ ทั งนี จะ
คํานึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ ให้ ได้ มากทีสดุ
และทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที
เกิดขึ น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง อันเนืองจากการกระทําทีสอ่ ไปในทางผิดกฎหมายหรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทีทา่ นชําระมาแล้ ว
การขอเปลียนแปลงวันเดินทาง (Revision Fees)
หากท่านประสงค์จะขอเปลียนแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้ ลว่ งหน้ าก่อนการเดินทางจริ ง 60 วัน โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย
ตัวเครื องบิน (Air Ticket)
ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผู้โดยสารจะต้ องเดินทางไป-กลับพร้ อมกัน หากต้ องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้ องชําระ
ค่าใช้ จา่ ยส่วนต่างทีสายการบินเรี ยกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผู้กําหนด ซึงทางบริ ษัทฯ ไม่
สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้ าทางบริ ษัทฯ ได้ ดาํ เนินการออกตั วเครื องบินไปแล้ ว ผู้เดินทาง
ต้ องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั น และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับ เจ้ า
หน้ าทีฯ เพือยืนยันในกรณีทีตัวเครื องบินสามารถทํา REFUND ได้ หรื อไม่ก่อนทีทา่ นจะชําระเงินค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็ นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีตัวกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50% ตามเงือนไขการ
สะสมไมล์ของสายการบินไทย ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรื อทั งหมดเป็ นสิทธิของสายการบินเท่านั น
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ ามันเชื อเพลิงของสายการบิน(Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ)
คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 7 กันยายน 2559 การเปลียนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือ
เป็ นค่าทัวร์ สว่ นเพิมทีทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้ องพัก (Hotel Accommodation)
 ห้ องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin /Double) ในกรณีทีทา่ นมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึ นอยูก่ บั ข้ อจํากัดของห้ องพัก และการวางรูปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความแตกต่างกัน ซึง
อาจจะทําให้ ทา่ นไม่ได้ ห้องติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิตํา เครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั น
 ในกรณีทีมีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ น 3-4 เท่าตัว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการ
ปรับเปลียน หรื อย้ ายเมืองเพือให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องทีเป็ นห้ องเดียวอาจเป็ นห้ องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มี อ่าง
อาบนํ า ซึงขึ นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั น ๆ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้ วย หากท่าน
ต้ องการความสะดวกสบายและห้ องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้ องแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็ น
ค่าใช้ จา่ ยเพิมเติมได้
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สถานทีเข้ าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดโปรแกรมตลอดทั งปี หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีสถานทีเข้ าชมนั น ๆ ปิ ดทํา
การ หรื อ ปิ ดโดยมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า หรื อ การเปิ ดรับจองผ่านทาง Online โดยในวันทีคณะจะเข้ าชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนั น ๆ หรื อ สลับโปรแกรม
เพือให้ ทา่ นได้ เข้ าชมสถานทีดงั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้ า หรื อเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ ทา่ น
ไม่สามารถเข้ าชมสถานทีดงั กล่าวได้ ทางบริ ษัทฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้ แก่ทา่ น เนื องจากได้ ชําระ Reservation Fee ไป
แล้ ว กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานทีเข้ าชมจากเจ้ าหน้ าทีในช่วงวันเดินทางของท่านก่อนชําระเงิน
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 ค่าทัวร์ ได้ รวมค่าขนสัมภาระสําหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุกโรงแรม หากท่านมีกระเป๋ าเพิมเติม ท่านจะ
ถูกเรี ยกเก็บโดยผู้ให้ บริ การในแต่ละโรงแรม และหากโรงแรมดังกล่าวไม่สามารถให้ บริ การในการยกกระเป๋ าขึ นลงได้
ท่านสามารถเรี ยกร้ องเงินคืนได้ 3 AU$ / ใบ / ครั ง
 สําหรับนํ าหนักของสัมภาระทีทางสายการบินไทยอนุญาตให้ บรรทุกใต้ ท้องเครื องบิน คือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสาร
ชั นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินทีทา่ นไม่อาจปฏิเสธ
ได้
 สําหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้ โหลดสัมภาระใต้ เครื องได้ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ใบ โหลดได้ ทา่ นละ 1 ใบ
เท่านั น และนําสัมภาระถือขึ นเครื องนํ าหนักไม่เกิน7 กิโลกรัม การเรี ยกค่าระวางนํ าหนักเพิมเป็ นสิทธิของสายการบินที
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุญาตให้ นาํ ขึ นเครื องได้ ต้ องมีนํ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้ าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ ว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ ตํากว่ามาตรฐาน
ได้ ทั งนี ขึ นอยูก่ บั ข้ อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในนํ าหนัก
ส่วนทีเกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระทีมีล้อเลือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ นบนพาหนะการเดินทาง
 บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิด
จากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้ บริ การจะเป็ นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึงจะรับผิดชอบต่อการ
สูญหายหรื อเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน
เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย ใช้ เวลายืนประมาณ 14 วันทําการ
 พาสปอร์ ตทียงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่า ควรนําไปแสดงด้ วยเพื อเป็ นการง่ายต่อ
การอนุมตั วิ ีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ วฉากหลังสีขาว จํานวน 2 ใบ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั ง2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน /สําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส, หย่า / สําเนาสูติบตั ร
ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปี บริ บรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท / สังกัดทีทา่ นทํางานอยูต่ ้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั นโดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วัน
เดือนปี ทีเริ มทํางานกับบริ ษัทนี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนั นจะกลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนด
ลา
 กรณีทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้ า ,ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริษัททีคดั ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์
หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 Statement Savings Accounts ย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั โดยให้ ทางธนาคารประทับตรายางธนาคารพร้ อมลายเซ็น
ของเจ้ าหน้ าทีธนาคารทุกหน้ า ควรเลือกเล่มทีมีการเข้ าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงิน
เพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือกลับสูภ่ มู ิลาํ เนา ในกรณีทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงใน
การยืนขอวีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
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 กรณีทีบริ ษัทของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1–6แล้ ว ทางบริ ษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชื อผู้เดินทางและเหตุผล
ทีจดั การเดินทางนี ในจดหมายด้ วย
 กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ ฉบับจริ ง
 กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบดิ า, มารดา
จะต้ องไปยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีวา่ การอําเภอหรื อเขตตามในทะเบียนบ้ านของ
ตนเอง โดยมีนายอําเภอ หรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื อ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครั ง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั งนี บริ ษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ มเติม ทางบริ ษัทฯ
ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทีทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วซี า่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซา่ ของท่าน เนืองจากการ
ขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนค่าวีซา่ ได้
หลังจากการจองทัวร์ และชําระเงินมัดจําแล้ ว ทางบริ ษัทฯ ถือว่าท่านได้ ยอมรับในข้ อตกลง
และเงือนไขทีบริ ษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ
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