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11 เม.ย. 63 ออกเดนิทางจากกรุงเทพฯ - ซิดนีย ์ เสาร ์
15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง

ประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคานเ์ตอรส์ายการบินไทย (TG) เจา้หนา้ที่ของ 
WORLDWIDE VACATION คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็
เอกสารการเดินทางและการเช็คอิน 

 

19.20 น. ออกเดินทางสู่มหานครซดินีย ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG475  
หมายเหต ุ ทางบรษิัทไดเ้ตรียมการเดินทางของคณะทวัรก์่อน 15 วนั โดยซือ้ตั๋วเครื่องบิน, เช่ารถ

โคช้, จองที่พกั, รา้นอาหาร สถานท่ีเขา้ชมตา่ง ๆ ไวล่้วงหนา้ใหก้บักรุ๊ปทวัร ์กรณีที่เกิด
เหตกุารณ ์ อาทิ การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าชา้ของสายการบิน,  การพลาดเที่ยวบนิ 
(ขึน้เครื่องไม่ทนั), การนดัหยดุงาน, การจลาจล, ภยัพิบตัิ, การถกูปฏิเสธการเขา้เมือง    
ท าใหก้ารเดินทางล่าชา้ หรือเหตสุดุวิสยัอื่น ๆ ไม่สามารถเดินทางไปยงัจดุหมายตาม
โปรแกรมได ้ หวัหนา้ทวัร ์ มสิีทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใชจ้า่ยตา่ง ๆ ที่ช  าระแลว้ เพราะทางบรษิัทฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ล่วงหนา้แลว้ 
และหากมคี่าใชจ้า่ยอื่น ๆ เกดิขึน้นอกจากในรายการทวัร ์ หวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้่าน
ทราบ เพราะเป็นส่ิงที่ทางบรษิัท ฯ มิอาจรบัผิดชอบได ้

 

12 เม.ย. 63 ซิดนีย ์ – สวนสัตวพ์ืน้เมือง (Featherdale Wildlife Park) - บลูเมาเท่น - ซนิีก
เวิลด ์

อาทติย ์

07.20 น. เดินทางถงึสนามบินคงิฟอรด์สมธิ นครซิดนีย ์น าทา่นผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ
ศลุกากรของประเทศ รถรอรบัคณะแลว้ออกเดินทางสู่มหานครซดินีย ์

 

09.00 น. น าคณะเดินทางสู่สวนสตัวพ์ืน้เมอืง Featherdale Wildlife Park ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของสตัว์
พืน้เมืองของออสเตรเลียที่มมีากกว่า 1,700 ชนดิ  จากกว่า 250 สายพนัธุ ์การเดินทาง
มาที่นี่ท่านจะไดส้มัผสัชีวติความเป็นอยู่ของสตัวพ์ืน้เมืองอาทิเช่น จิงโจ,้ วอลลาบี,้ 
วอมแบต, โคอาล่า, นกเพนกวิน้สีฟ้า เป็นตน้ ซึง่สตัวเ์หล่านีล้ว้นแต่มีอยูเ่ฉพาะในทวีป
ออสเตรเลียเทา่นัน้  
 

(44 ก.ม.) 

 

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
12.00 น. น าคณะเดินทางเขา้สู่อทุยานแห่งชาติบลเูมาเท่น เปรียบเสมือนเจา้หญิงแห่งหบุเขาสี

น า้เงิน เอคโค่พอยท ์ จดุชมวิวทิวทศันแ์บบพาโนรามา ที่เคยตอ้นรบัการมาเยือนของ                    
ควีนสอ์ลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร ์ ที่มีต  านานเก่ียวกบัหญิง
สาวสามพี่นอ้งตอ้งค าสาปใหก้ลายเป็นภเูขา เขา้สู่อาณาจกัรของซีนิกเวิลด ์ (Scenic 
World) ในหบุเขาเจมิสนัแวลเล่ย ์ 1.(Skyway) นั่งกระเชา้ลอยฟ้าชมวิวทวิทศัน ์ 360 
องศา และน า้ตกคาทมูบา้ (Katoomba Fall)  2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชนัท่ีสดุในโลก
ลงสู่เบือ้งล่างของหบุเขาบลเูมาเท่น ซึ่งในอดตีเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) 
กระเชา้ลอยฟ้า พาท่านกลบัสู่สถานี เบือ้งล่างปกคลมุไปดว้ยป่ารอ้นชืน้ จนไดเ้วลาอนั
สมควร น าคณะเดินทางกลบัสู่ซดินีย ์ระหว่างทางแวะไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กัน้อยู่
ระหว่างอ่าวซิดนยี ์ และมหาสมทุรแปซิฟิค แลว้ชมหาดบอนได แหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ 
และเล่นกระดานโตค้ลื่นของชาวออสซี่ 

(97 ก.ม.) 

 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Chinese 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.accorhotels.com 

13 เม.ย. 63 ซิดนีย ์- ซิดนียฮ์าเบอร ์- โอเปร่าเฮ้าส ์- ล่องเรือกัปตนัคุก้ จันทร ์
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
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09.00 น. น าท่านเที่ยวชมมหานครซดินีย ์ เมืองหลวงที่สวยงามซึ่งตัง้อยู่บรเิวณหนา้อา่ว ชมย่าน
บกุเบิก “เดอะรอ็ก” ที่ทิง้รอ่งรอยเมื่อครัง้กปัตนัเจมสค์กุ ยกพลขึน้บกอาคารท่ีเกา่แก่
ยงัคงไดร้บัการอนรุกัษ์เอาไวน้านกว่า 200 ปี แลว้ชมภาพอนังดงามของสะพานฮาเบอร์
และโรงละครโอเปรา่ที่สวยงาม ผ่านชมยา่นท่ีท าการส าคญัของรฐันิวเซา้ทเ์วลล ์ แลว้
บนัทึกภาพอนังดงามที่จดุชมวิวแมคควอรี่แชร ์ ต่อจากนัน้ เดินทางสู่ซิดนยีท์าวเวอร ์
(Sydney Tower) ซึ่งเป็นส่ิงก่อสรา้งที่สงูที่สดุในเมืองซดินีย ์ และสงูเป็นอนัดบัสองของ
ประเทศ ที่นี่ท่านสามารถชมววิของตวัเมืองซิดนยีโ์ดยรอบ อาทิ อา่วฮารเ์บอรบ์รดิจ ์โรง
ละครซิดนยี ์ โอเปรา่เฮา้ส ์ ท่าเรือ อ่าวซิดนีย ์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกบักิจกรรมทา้ทาย
ความกลา้สกายวอลค์ (Sky Walk) ดว้ยการเดินชมววิจากบรเิวณระเบียงดา้นนอกแบบ
ไรส่ิ้งใดกัน้   
**ส ำหรบัท่ำนทีต่อ้งกำรร่วมกิจกรรมทำ้ควำมกลำ้ สกำยวอล์ค (Sky Walk) กรุณำ
ตดิต่อหวัหนำ้ทวัร*์* 

 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Sydney Tower พร้อมชมววิ 360 
องศาแบบพาโนรามา 

Buffet 

14.00 น. 
 
 
 
 

จากนัน้น าท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทศันข์องอ่าวซิดนีย ์ซึ่ง
ท่านจะไดช้ื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอนัดบัสองของโลก เลาะ
เลียบเสน้ทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนคร
ซิดนีย์  จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen 
Victoria Building หา้งสรรพสินคา้ที่เก่าแก่และหรูหรา และมีเวลาใหท้่านไดซ้ือ้ของที่
ระลกึและสินคา้ที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ,้ แมคคาเดเมยี, ช็อคโก
แลต, โอปอล, เป๋าฮือ้กระป๋องที่รา้น Tax Free  

 

19.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรือเทียบเทา่ในระดบั

เดียวกนั 
www.accorhotels.com 

14 เม.ย. 63 ซิดนีย ์- แคนเบอรร่์า - ซิตีท้ัวร ์ อังคาร 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่ กรุงแคนเบอรร์่า เมืองหลวงใหม่ของประเทศออสเตรเลีย เป็น

ศูนยร์วมของหน่วยงามรฐับาล เช่น รฐัสภา ศาลสูง กระทรวง และสถานฑูตประเทศ
ต่าง ๆ รวมทัง้สถานฑตูไทยประจ าออสเตรเลียอีกดว้ย ผงัเมืองแคนเบอรร์า่เป็นผงัเมือง
ที่ไดร้บัการออกแบบมาอย่างดีจากการประกวดผงัเมืองระดบันานาชาติ ประกอบดว้ย
รูปเรขาคณิตทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นวงกลม สามเหล่ียม  หรือรูปหกเหล่ียม จัดวาง
ออกมาเป็นรูปสมมาตร ให้ตึกรามบา้นช่องรายลอ้มไปดว้ยแมกไม้นานาพันธุ์จนได้
สมญานามว่า Bush Capital หรือเมืองในสวน นับว่าเป็นการออกแบบผังเมืองที่
สวยงามที่สดุแห่งหน่ึงของโลก  

(286 ก.ม.) 

 
 

 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese 
บ่าย น าท่านเที่ยวชม กรุงแคนเบอรร์่า เที่ยวชมทะเลสาบเบอรเ์ล่ย ์กรฟิฟิน (Walter Burley 

Griffin) ทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ใจกลางเมืองที่ขุดขึน้เพื่อเสริมใหภู้มิประเทศสวยงาม
เป็นจุดเด่นของเมือง ชมน า้พุ ที่พุ่งสูงถึง 140 เมตร อย่าง "Captain Cook Memorial 
Water Jet" ที่สามารถมองเห็นไดจ้ากทุกมุมเมือง จากนั้นน าท่านชม "อาคารรฐัสภา" 
(Parliament House) ตึกที่มีสถาปัตยกรรมทันสมัยและมีขนาดใหญ่โตมากที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศในซีกโลกใต ้มีหอ้งต่างๆ มากถึง 4,500 หอ้ง พืน้ที่ใชส้อยกวา้งขวาง
ถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละห้องตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาด้วยงาน
ศิลปะอะบอริจิน้หลายพนัชิน้ จดุเด่นอยู่ที่มีเสาธงขนาดใหญ่สงูเด่นเป็นสง่า ซึ่งใชเ้วลา
ก่อสรา้งนานถึง 8 ปี และ ชม อนสุรณส์ถานแห่งฃาติซึ่งสรา้งขึน้เพื่อเป็นท่ีระลกึถึงทหาร
ที่เสียชีวิตในสงครามโลกครัง้ที่ 1 และ 2 ชม สถานทูตนานาประเทศ ที่สวยงามเป็น
เอกลกัษณ ์หนึ่งในนั้นคือสถานทูตไทย ใหท้่านไดถ้่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณดา้นหนา้
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สถานทตูไทยประจ ากรุงแคนเบอรร์า่ 
18.30 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Local 
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั RYDGES CAPITAL HILL CANBERRA HOTEL หรือเทียบเท่าใน

ระดบัเดียวกนั 
www.rydges.com 

15 เม.ย. 63 เมลเบิรน์ - เทีย่วชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวินทีเ่กาะฟิลลปิ พุธ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
 ออกเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศสู่เมืองเมลเบิรน์  
 ถึงสนามบินเมืองเมลเบิรน์ รถรอรบัแลว้น าท่านเดินทางสู่ภตัตาคาร  
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Chinese  
บ่าย น าท่านเที่ยวชมเมืองเมลเบิรน์ นครหลวงของรฐัวคิตอเรีย เมืองที่มีรถรางและ

สวนสาธารณะเจา้ของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตัง้ชื่อตาม
ท่านผูว้่าการ เซอรช์ารล์ ออกสุตสุ ฟิตซรอย สวนแห่งนีม้ีอายเุก่าแก่กวา่ 150 ปี ภายใน     
รม่รื่นดว้ยพนัธุไ์มน้านาชนิด อาคารเรือนกระจกที่เพาะพนัธุพ์ชืต่างๆ, กระท่อม
กปัตนัคุก้ ที่น ามาจากองักฤษ, บา้นโมเดลท่ีมีสถาปัตยกรรมแบบทิวดอร,์ ตน้ไมแ้ห่ง
เทพธิดา และส่วนต่าง ๆ ที่มีภมูิทศันท์ี่มีชวีิตชีวา ผ่านไปชมอาคารรฐัสภาของรฐั
วิกตอเรีย ซึง่ถือว่าเป็นสถานท่ีที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ และยงัเป็นอาคารรฐัสภาแห่งแรก
ของออสเตรเลีย, โบสถเ์ซนตแ์พท็ทรคิ (ST. Patrick's Cathedral) ใหญ่โตโอ่อ่างาม
สง่าสมกบัเป็นโบสถค์าทอลิก สรา้งขึน้ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในค.ศ.1858 ถือ
เป็นโบสถท์ี่เก่าแก่ที่สดุของรฐันี,้ อนสุรณส์ถานร าลกึถึงสงครามโลก (Shrine of 
Remembrance) สรา้งขึน้เพื่อร  าลกึถึงทหารท่ีสละชีพเพื่อชาตใินสงครามโลกครัง้ที่ 1 
และ 2 และสงครามอื่น ๆ ตวัอนสุรณส์ถานสรา้งขึน้ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลียม
แห่งฮาลิคารน์าซุส ซึ่งเป็นหนึ่งในส่ิงมหศัจรรยข์องโลกในยคุโบราณ  

15.00 น. ออกเดินทางสู่เกาะฟิลลิป ระหว่างเสน้ทางผ่านเขตไวนเ์นอร่ีในเขตกิปสแ์ลนดท์ี่มี
ชื่อเสียงของรฐัวิคตอเรีย  

(137 ก.ม.) 

17.30 น. น าท่านเขา้สู่เขตอนรุกัษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต ้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและ
เรื่องราวเก่ียวกบัสายพนัธุข์องเพนกวินในทวีปตา่งๆ เพนกวินท่ีเกาะฟิลลิปนี ้ ถือไดว้่า
เป็นเพนกวินท่ีมีขนาดเล็กที่สดุในโลก น าท่านสู่อฒัจรรยบ์รเิวณชายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์
เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวิน ทกุ ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลบัจาก
ออกหาอาหารตัง้แตเ่ชา้ เป็นวถีิธรรมชาติที่เกดิขึน้ทกุวนั สรา้งความประทบัใจใหแ้ก่
นกัท่องเที่ยวที่ไดม้าเยือน  

20.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ กุ้งมังกรทัง้ตัวน ้าหนัก 600 กรัม
เสิรฟ์พร้อมไวนท์อ้งถ่ิน 

Local Lobster Menu 

21.00 น. เดินทางกลบัสู่เมืองเมลเบิรน์ แลว้น าท่านเขา้สู่ที่พกัโรงแรม  
 น าท่านเขา้สู่ที่พกั MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK หรือเทียบเท่าใน

ระดบั 
www.accorhotels.com 

16 เม.ย. 63 แดนดีนอง - น่ังรถไฟจักรไอน า้โบราณ - เมลเบิรน์ พฤหัสบด ี
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม Buffet 
09.00 น. น าคณะออกเดินทางสู่สถาน ี รถไฟจักรไอน ้าโบราณ (PUFFING BILLY STEAM 

TRAIN) รถไฟเคล่ือนไปตามเสน้ทางรถไฟสายเกา่อายุกวา่ 100 ปี ซึ่งแตเ่ดิมเคยใชเ้ป็น
เสน้ทางในการขนถ่ายล าเลียงถา่นหินระหว่างเมือง และปัจจบุนัไดถ้กูดดัแปลงน ามาใช้
ในงานการท่องเที่ยว ระหวา่งทางผ่านน าคณะนั่ง รถไฟจักรไอน ้าโบราณ เพื่อชม
ทศันียภาพอนัสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางจะท าใหท้่านประทบัใจมิรูลื้ม 

 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Local 
14.00 น. หลงัอาหาร น าท่านเดินทางกลบัสู่นครเมลเบิรน์ ศนูยก์ลางแหล่งชอ้ปป้ิงที่ใหญ่ที่สดุ

แห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสินคา้แบรนดเ์นมชัน้น ามากมาย บนย่าน Bourke 
 
 



     

WWV06B_Sydney-Canberra-Melbourne-Puffin Billy 7 Days by TG (11-17 Apr 2020)_241219                 5/8 
 

Street Mall และ Swanston Walk รวมทัง้หา้งสรรพสินคา้เดวดิโจนส ์ และไมเยอรอ์ีก
ดว้ย 

19.00 น. รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร Thai 
20.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน Tullamarine นครเมลเบิรน์ เพื่อเตรียมเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ  
23.30 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG462 บินตรงกลบัสู่กรุงเทพฯ  
17 เม.ย. 63 กลับถึงกรุงเทพฯ ศุกร ์
06.00 น. สายการบินไทยน าท่านเดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  
(หมายเหต ุ  โปรแกรมดงักล่าวขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมท่องเที่ยว ซึง่อาจมีการเปล่ียนแปลงเนื่องจากการจดัโปรแกรม ของแต่ละวนั
เดินทางจะไมเ่หมือนกนั โปรแกรมท่องเที่ยวที่สมบรูณค์รบถว้น จะส่งใหท้่าน 7 วนัก่อนการเดินทางเท่านัน้) 
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PERIOD Tour Fare 
Adults 

Child 4-11 
With Bed 

Child 4-6 
No Bed 

Single 
Supplement 

/Double Single Use 

No TKT 
ADL / CHD 

11 - 17 เมษายน 2563 89,000.- 80,000.- 75,000.- 9,000.- 
12,000.- 

-22,000.- 
-16,000.- 

ค่าทวัรร์วม : 
 ✓ ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน า้มนัเชือ้เพลิง ณ วนัท่ี 24 ธันวาคม 2562 

✓ ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเสน้ทางแคนเบอรร์า่-เมลเบิรน์ (จ ากดัน า้หนกักระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. / ท่าน) 
✓ ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามระบไุวใ้นรายการ 
✓ ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
✓ โรงแรมที่พกัตามระบใุนรายการ หรือ เทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (หอ้งละ 2 ท่าน)  
✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดแูลของท่านเองไม่เกิน 7 

กิโลกรมั 
✓ ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ คดัสรรเมนแูละใหท้า่นไดเ้ลิศรสกบัอาหารทอ้งถิ่นในแต่ละประเทศ 
✓ ค่าธรรมเนียมวีซา่ออสเตรเลีย 
✓ ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัรผ์ูม้ีประสบการณน์ าเที่ยว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 
✓ ค่าประกนัอบุตัเิหตใุนระหวา่งการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ของบรษิัทเมืองไทยประกนัภยั 

- หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีประกนัสขุภาพระหว่างการเดินทาง หรือตอ้งการคุม้ครองสมัภาระ
ในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจาก
รายละเอียดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น า้หนกัไม่เกิน 20 กิโลกรมั ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรมั 

✓ ส าหรบัสายการบินไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น า้หนกัไม่เกิน 30 กิโลกรมั และสามารถถือสมัภาระขึน้เครื่อง
ได้น ้าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ส าหรับสายการบินภายในประเทศ อนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้เครื่องได้ไม่เกิน 20 
กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านั้น และน าสัมภาระถือขึน้เครื่องน า้หนักไม่เกิน 7 กิโลกรมั  การเรียกค่าระวาง
น า้หนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปพนกังานขบัรถ (ท่านละประมาณวันละ 4 AU$ / ต่อคน / วัน) 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิ่น 
 ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเครื่องดื่มในหอ้งพกั และค่าอาหารที่สั่งมาในหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากที่ทางบรษิัทฯจดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เช่น หากทา่นทาน
ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 
 หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาติดต่อ Travel Agent ใกลบ้า้นหรือที่

ท่านรูจ้กัและเชื่อถือได ้ ซึ่งจะดแูลท่านดว้ยขัน้ตอนที่ง่าย สะดวก และมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการยืนยนัการเดินทาง
ของท่าน กรุณาจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ ำล่วงหน้ำ 30,000 บำทต่อผู้เดินทำงหน่ึงท่ำน ภำยใน 3 วันนับจำก
วันทีจ่อง ซึ่งเงินมดัจ าดงักลา่วจะเป็นการยืนยนัการจองของท่าน และกรุณาช าระค่าทวัรส์ว่นที่เหลือลว่งหนา้ 30 วนั
ก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ช าระเงินสว่นที่เหลือตามวนัที่ก าหนด ทางบรษิัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มี
เง่ือนไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 
เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยต่อบคุคลดงัต่อไปนี ้
 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการไม่รบัจองทวัรส์  าหรบัลกูคา้ดงัต่อไปนี ้

1. เด็กที่มีอายใุนระหว่างแรกเกิดถึง 4 ขวบ 
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2. ผูส้งูอายทุี่มีความจ าเป็นตอ้งใชวี้ลแชร,์ ไมเ้ทา้ หรือเครื่องมือต่างๆ ในการพยงุตวั 
3. ผูเ้ดินทางที่บ่งบอกการเป็นบคุคลไรค้วามสามารถ 
4. ท่านที่มีความประสงคจ์ะรว่มเดินทางกบัทวัร ์หรือแยกจากคณะทวัรร์ะหว่างทาง/กลางทาง 
5. บคุคลที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์ อาทิเช่น ผูท้ี่ดื่มสรุาบนรถ, ไม่รกัษาเวลา, เสียงดงั พดูจา

หยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้ก่ผูร้ว่มคณะ, ผูท้ี่ไม่ยอมรบัเงื่อนไขระหว่างทวัร ์ที่มีระบอุยู่ชดัเจนในโปรแกรม
ทวัร,์ ผูท้ี่ก่อหวอด ประทว้ง ยยุงใหผู้ร้ว่มเดินทางบงัคบัใหห้วัหนา้ทวัรต์อ้งท าการนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซึ่ง
บางครัง้อาจจะมีผลกระทบกบัผูร้ว่มคณะท่านอื่นหรือโปรแกรมท่องเที่ยวได ้  

การยกเลิกการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  
 1. การยกเลิกและขอเงินค่าบรกิารท่ีช าระไวแ้ลว้ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

    1.1 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว                 
          ให้คืน 100% ของเงนิค่าบริการ 
    1.2 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว 
         ให้คืน 50% ของเงนิค่าบริการ 
    1.3 ยกเลิกการเดินทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวทราบน้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวนัท่ีน าเที่ยว  
            ไม่ต้องคืนเงนิค่าบริการ 

 2. ค่าใชจ้า่ยของผูป้ระกอบธุรกจิน าเที่ยวที่ไดจ้า่ยจรงิ เพื่อการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวต่อไปนี ้ใหน้ ามาหกัจากเงิน  
    ค่าบรกิารท่ีตอ้งจ่ายตามขอ้ 1 แต่ถา้ค่าใชจ้่ายสงูกว่าเงินคา่บรกิารท่ีไดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยวจะเรียกจาก 
    นกัท่องเที่ยวไม่ได ้ทัง้นีผู้ป้ระกอบธุรกิจน าเที่ยว แสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ ดงัต่อไปนี  ้
    2.1 ค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ 
    2.2 ค่ามดัจ าของบตัรโดยสารเครื่องบิน 
    2.3 ค่าใชจ้่ายที่จ  าเป็นอื่นๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ี่น ามาใชน้ี ้เป็นประกาศในราชกิจจานเุบกษา แห่งพระราชบญัญัติธุรกิจน าเที่ยวและมคัคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดย
ประกาศใชน้บัตัง้แตว่นัท่ี 15 มิถนุายน 2553 เป็นตน้ไป 

 ▪ หากท่านยกเลิกการเดินทาง อนัเนื่องมาจากบคุคลใดบคุคลหนึ่งในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการพิจารณาอนมุตัวิีซา่ ไม่ว่า
ดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอนัเป็นการพิจารณาของสถานทตู  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบคุคลหรือยกเลิกพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถื้อ
เป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวนัเวลาที่ยกเลิกดงักล่าวขา้งตน้ ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจวา่จะไดร้บัการพิจารณาอนมุตัิวซี่า
จากทางสถานทตู ทางบรษิัทขอแนะน าใหท้า่นยื่นขอวซี่าแบบเดีย่ว ซึ่งจะรูผ้ลเรว็กว่าการยื่นขอวีซา่แบบกรุ๊ป 

▪ บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดนิทาง ต ่ากวา่ 20 ท่าน โดยที่จะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
ล่วงหนา้ก่อน 15 วนั และขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเที่ยว รวมทัง้ไม่สามารถรบัผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุ
จ าเป็นสดุวิสยัดงันี ้ การล่าชา้ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อบุตัิเหต ุ ฯลฯ ทัง้นีจ้ะ
ค านึงถึงผลประโยชนแ์ละจะรกัษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้หไ้ดม้ากที่สดุ และทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายที่
เกิดขึน้ หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
และจะไม่คืนเงินคา่ทวัรท์ี่ท่านช าระมาแลว้ 

การขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง (Revision Fees) 
 หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจรงิ 60 วนั โดยไม่เสียค่าใชจ้่าย  
ตั๋วเครื่องบิน (Air Ticket) 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ทา่นจะตอ้งช าระ

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจดัที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซึ่งทางบรษิัทฯ ไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้  และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบรษิัทฯ ไดด้  าเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแลว้ ผูเ้ดินทาง
ตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเทา่นัน้ และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั เจา้
หนา้ที่ฯ เพื่อยืนยนัในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถท า REFUND ไดห้รือไม่ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินคา่ทวัรส่์วนท่ีเหลือ 

การสะสมไมลข์องสายการบิน (Mileage Claim ) 
 การเดินทางเป็นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตั๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมลก์บัเครือ Star Alliance ได ้ 50% ตามเงื่อนไขการ

สะสมไมลข์องสายการบินไทย ซึง่การเปล่ียนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้หมดเป็นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ 
ค่าธรรมเนียมประกนัภยัและค่าธรรมเนียมน า้มนัเชือ้เพลงิของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ) 
 คิดตามอตัราที่ทางสายการบินปรบัค่าธรรมเนยีม ณ วนัท่ี 8 มกราคม 2562 การเปล่ียนแปลงของสายการบินในภายหลงั ถือ

เป็นค่าทวัรส่์วนเพ่ิมท่ีทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ วนัท่ีออกตั๋ว 
โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 
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 ▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ (Twin /Double) ในกรณีที่ทา่นมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 
Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพกั และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซึ่งมกัมีความแตกตา่งกนั ซึ่ง
อาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งติดกนัตามที่ตอ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแหง่ในยโุรปจะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า เครื่องปรบัอากาศที่มีจะใหบ้รกิาร
ในช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้   

▪ ในกรณีที่มีการจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้ 3-4 เท่าตวั บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการ
ปรบัเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรดั และไม่มี อ่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถจา่ยเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่าย
เพิ่มเติมได ้

สถานท่ีเขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 
 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวนัเดินทางดงักลา่วตรงกบัวนัท่ีสถานท่ีเขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท า

การ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหนา้ หรือ การเปิดรบัจองผ่านทาง Online โดยในวนัท่ีคณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่าน
ระบบดงักล่าวได ้ ทางบรษิัทฯจะคืนเงิน Entrance Fee ตามที่ระบไุวใ้นเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือ สลบัโปรแกรม
เพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ แต่หากมีการล่าชา้ หรือเหตหุน่ึงเหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลท าใหท้า่น
ไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบรษิัทฯจะไม่มีการคืนเงนิใดใหแ้ก่ท่าน เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee ไป
แลว้ กรุณาสอบถามรายละเอียดสถานท่ีเขา้ชมจากเจา้หนา้ที่ในชว่งวนัเดินทางของท่านก่อนช าระเงิน 

สมัภาระและค่าพนกังานยกสมัภาระ (Porter) 
 ▪ ค่าทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรบัเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากท่านมกีระเป๋าเพิ่มเติม ทา่นจะ

ถกูเรียกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักล่าวไม่สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ท่าน
สามารถเรียกรอ้งเงินคืนได ้3 AU$ / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรบัน า้หนกัของสมัภาระที่ทางสายการบินไทยอนญุาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรมั (ส าหรบัผูโ้ดยสาร
ชัน้ประหยดั / Economy Class Passenger)  การเรียกค่าระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธ
ได ้

▪ ส าหรบัสายการบินภายในประเทศ อนญุาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครื่องไดไ้ม่เกิน 20 กิโลกรมั/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบ
เท่านัน้ และน าสมัภาระถือขึน้เครื่องน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั การเรียกคา่ระวางน า้หนกัเพิม่เป็นสิทธิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฏิเสธได ้

▪ ส าหรบักระเป๋าสมัภาระท่ีทางสายการบินอนญุาตใหน้ าขึน้เครื่องได ้ ตอ้งมีน า้หนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรมั และมีความกวา้ง+
ยาว+สงู ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว้) x 46 เซนติเมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ที่ตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น า้หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐาน
ได ้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน า้หนกั
ส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสมัภาระท่ีมีลอ้เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึน้บนพาหนะการเดินทาง 
▪ บรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิในความรบัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิด

จากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย ์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการ
สญูหายหรือเสียหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงินสงูสดุไม่เกิน 10,000 บาท / ท่าน 
 

เอกสารในการย่ืนวีซ่าของประเทศออสเตรเลีย  ใช้เวลาย่ืนประมาณ 18 วันท าการ 
 พาสปอรต์ที่ยงัไม่หมดอาย ุและมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุหากมีพาสปอรต์เล่มเกา่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพื่อเป็นการง่ายต่อการ

อนมุตัิวซี่า 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว้ฉากหลงัสีขาว จ านวน 2 ใบ ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดือนและเหมือนกนัทัง้ 2 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบา้น /ส าเนาบตัรประชาชน /ส าเนาบตัรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกลุ /ส าเนาทะเบียนสมรส, หย่า / ส าเนาสตูิบตัร ใน

กรณีอายไุมถ่ึง 18 ปีบรบิรูณ ์ 
 หนงัสือรบัรองการท างานจากบรษิัท / สงักัดที่ท่านท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้โดยระบตุ าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจบุนั, วนั

เดือนปีที่เริ่มท างานกบับรษิัทนีแ้ละช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลา   
 กรณีที่เป็นเจา้ของกิจการ ขอใบทะเบียนการคา้ ,ใบทะเบียนพาณิชย ์และหนงัสือรบัรองบรษิัทท่ีคดัไวไ้ม่เกิน 6  เดือน พรอ้มวตัถปุระสงค ์หรือ

ใบเสียภาษี และหลกัฐานการเงินของบรษิัทฯ ยอ้นหลงั 6 เดือน 
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 Statement Savings Accounts ยอ้นหลงั 6 เดือนตอ้งอพัเดทเป็นเดือนปัจจบุนัโดยใหท้างธนาคารประทบัตรายางธนาคารพรอ้มลายเซ็นของ
เจา้หนา้ที่ธนาคารทกุหนา้ ควรเลือกเล่มที่มีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากว่า 6 หลกั เพื่อใหเ้ห็นว่ามีฐานะการเงินเพียง
พอท่ีจะครอบคลมุกบัค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเมื่อกลบัสู่ภมูิล  าเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ญัชีใดบญัชีหนึ่งในการยื่น
ขอวีซา่ ตอ้งออกหนงัสือรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครวัดว้ย ***สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนั*** 

 กรณีที่บรษิัทของทา่น เป็นผูร้บัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางใหก้บัผูเ้ดินทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6แลว้ ทางบรษิัทจะตอ้ง
ออกจดหมายอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดยระบชุื่อผูเ้ดินทางและเหตผุลที่จดัการ
เดินทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 กรณีที่เป็นนกัเรยีน นกัศกึษาจะตอ้งมี หนงัสือรบัรองจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษ ฉบบัจรงิ   
 กรณีที่เด็กอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์เดินทางไปกบับิดา หรือมารดา ท่านใดทา่นหนึ่ง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา จะตอ้งไป

ยื่นเรื่องแสดงความจ านงในการอนญุาตใหบ้ตุรเดินทางไปกบัอกีทา่นหนึ่งได ้ ณ ที่ว่าการอ าเภอหรือเขตตามในทะเบียนบา้นของตนเอง โดยมี
นายอ าเภอ หรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือชื่อ และประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบิดเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงบั มิใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้่าทา่นจะถกูปฏิเสธวซีา่ สถานทตู
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

 หากสถานทตูมีการสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างทา่น ทางบรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการเชิญทา่นไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรดแต่งกาย
สภุาพ ทัง้นีบ้รษิัทฯ จะส่งเจา้หนา้ที่ไปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิัทฯ 
ใครข่อรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวี
ซ่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิตใินนามของบรษิัทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซี่าไมว่่าจะเป็นเหตผุลใดกต็าม ท่านไม่
สามารถเรียกรอ้งคืนคา่วซี่าได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าแลว้ ทางบรษิัทฯ ถือว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 
และเงื่อนไขที่บรษิัทไดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

 


