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13 / ก.ค. /62 

27 / ก.ค. /62 

10 / ส.ค. / 62 

ออกเดนิทางจากกรงุเทพฯ - ซดินยี ์

เสาร ์

15.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสาร

ขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 แถว D 16-19  เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย 

(TG) เจา้หนา้ทีข่อง WORLDWIDE VACATION คอยตอ้นรบัและ

อ านวยความสะดวกในการตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและการเชค็อนิ 
 

19.20 น. ออกเดนิทางสูม่หานครซดินีย ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG475  

หมายเหต ุ ทางบรษัิทไดเ้ตรยีมการเดนิทางของคณะทวัรก์อ่น 15 วัน โดยซือ้ตัว๋

เครือ่งบนิ, เชา่รถโคช้, จองทีพ่ัก, รา้นอาหาร สถานทีเ่ขา้ชมตา่ง ๆ ไว ้

ลว่งหนา้ใหก้บักรุป๊ทวัร ์กรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์ อาท ิการยกเลกิเทีย่วบนิ, 

การลา่ชา้ของสายการบนิ,  การพลาดเทีย่วบนิ (ข ึน้เครือ่งไม่ทนั), การ

นัดหยุดงาน, การจลาจล, ภยัพบิตั,ิ การถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง    ท าให ้

การเดนิทางลา่ชา้ หรอืเหตสุดุวสิยัอืน่ ๆ ไม่สามารถเดนิทางไปยัง

จุดหมายตามโปรแกรมได ้ หัวหนา้ทวัร ์ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นโปรแกรม 

และไม่สามารถคนืเงนิคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ทีช่ าระแลว้ เพราะทางบรษัิทฯ 

ไดช้ าระคา่ใชจ้่ายตา่ง ๆ ลว่งหนา้แลว้ และหากมคีา่ใชจ้่ายอืน่ ๆ เกดิข ึน้

นอกจากในรายการทวัร ์ หัวหนา้ทวัรจ์ะแจง้ใหท้า่นทราบ เพราะเป็นส ิง่

ทีท่างบรษัิท ฯ มอิาจรับผดิชอบได ้

 

14 / ก.ค. /62 

28 / ก.ค. /62 

11 / ส.ค. / 62 

ซดินยี ์– สวนสตัวพ์ ืน้เมอืง (Featherdale Wildlife Park) - บลู

เมาเทน่ - ซนีกิเวลิด ์

อาทติย ์

07.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิคงิฟอรด์สมธิ นครซดินีย ์ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและศลุกากรของประเทศ รถรอรับคณะแลว้ออกเดนิทางสู่

มหานครซดินีย ์

 

09.00 น. น าคณะเดนิทางสูส่วนสตัวพ์ืน้เมอืง Featherdale Wildlife Park ซึง่เป็น

ทีต่ัง้ของสตัวพ์ืน้เมอืงของออสเตรเลยีทีม่มีากกว่า 1,700 ชนดิ  จาก

กว่า 250 สายพันธุ ์การเดนิทางมาทีน่ี่ทา่นจะไดส้มัผัสชวีติความเป็นอยู่

ของสตัวพ์ืน้เมอืงอาทเิชน่ จงิโจ,้ วอลลาบี,้ วอมแบต, โคอาลา่, นกเพ

นกวิน้สฟ้ีา เป็นตน้ ซึง่สตัวเ์หลา่นี้ลว้นแตม่อียู่เฉพาะในทวปี

ออสเตรเลยีเทา่นัน้  

 

(44 ก.ม.) 

 

11.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

12.00 น. น าคณะเดนิทางเขา้สูอุ่ทยานแห่งชาตบิลเูมาเทน่ เปรยีบเสมอืนเจา้

หญงิแห่งหุบเขาสนี ้าเงนิ เอคโคพ่อยท ์ จุดชมววิทวิทศันแ์บบพาโนรา

มา ทีเ่คยตอ้นรบัการมาเยอืนของ                    ควนีสอ์ลซิาเบท 

ประตมิากรรมแห่งธรรมชาตขิองทรซีสิเตอร ์ ทีม่ตี านานเกีย่วกบัหญงิ

สาวสามพีน่อ้งตอ้งค าสาปใหก้ลายเป็นภเูขา เขา้สูอ่าณาจักรของซนีกิ

เวลิด ์ (Scenic World) ในหุบเขาเจมสินัแวลเลย่ ์ 1.(Skyway) น่ัง

กระเชา้ลอยฟ้าชมววิทวิทศัน ์ 360 องศา และน ้าตกคาทมูบา้ 

(Katoomba Fall)  2.(Railway) น่ังรถแทรมทีช่นัทีส่ดุในโลกลงสูเ่บือ้ง

ลา่งของหุบเขาบลเูมาเทน่ ซึง่ในอดตีเป็นเหมอืงถา่นหนิ 

3.(Cableway) กระเชา้ลอยฟ้า พาทา่นกลบัสูส่ถานี เบือ้งลา่งปกคลมุ

(97 ก.ม.) 
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ไปดว้ยป่ารอ้นชืน้ จนไดเ้วลาอนัสมควร น าคณะเดนิทางกลบัสูซ่ดินีย ์

ระหวา่งทางแวะไปชมเดอะแกป๊ ชอ่งแคบทีก่ัน้อยู่ระหวา่งอ่าวซดินีย ์

และมหาสมุทรแปซฟิิค แลว้ชมหาดบอนได แหลง่พักผ่อนหย่อนใจ 

และเลน่กระดานโตค้ลืน่ของชาวออสซี ่

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

15 / ก.ค. /62 

29 / ก.ค. /62 

12 / ส.ค. / 62 

ซดินยี ์- ซดินยีฮ์าเบอร ์- โอเปรา่เฮา้ส ์- ลอ่งเรอืกปัตนัคุก้ 

จนัทร ์

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าทา่นเทีย่วชมมหานครซดินีย ์ เมอืงหลวงทีส่วยงามซึง่ตัง้อยู่บรเิวณ

หนา้อ่าว ชมย่านบกุเบกิ “เดอะร็อก” ทีท่ ิง้ร่องรอยเมือ่ครัง้กปัตนัเจมส์

คกุ ยกพลขึน้บกอาคารทีเ่กา่แกย่ังคงไดร้ับการอนุรักษ์เอาไวน้านกวา่ 

200 ปี แลว้ชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอรแ์ละโรงละครโอเปร่า

ทีส่วยงาม ผ่านชมย่านทีท่ าการส าคญัของรฐันวิเซา้ทเ์วลล ์ แลว้

บันทกึภาพอันงดงามทีจุ่ดชมววิแมคควอรีแ่ชร ์ ตอ่จากนัน้ เดนิทางสู่

ซดินียท์าวเวอร ์(Sydney Tower) ซึง่เป็นส ิง่กอ่สรา้งทีส่งูทีส่ดุในเมอืง

ซดินีย ์และสงูเป็นอันดบัสองของประเทศ ทีน่ี่ทา่นสามารถชมววิของตวั

เมอืงซดินียโ์ดยรอบ อาท ิอ่าวฮารเ์บอรบ์รดิจ ์ โรงละครซดินีย ์ โอเปร่า

เฮา้ส ์ทา่เรอื อ่าวซดินีย ์ฯลฯ และไมค่วรพลาดกบักจิกรรมทา้ทายความ

กลา้สกายวอลค์ (Sky Walk) ดว้ยการเดนิชมววิจากบรเิวณระเบยีงดา้น

นอกแบบไรส้ ิง่ใดกัน้   

**ส าหรับทา่นทีต่อ้งการรว่มกจิกรรมทา้ความกลา้ สกายวอลค์ (Sky 

Walk) กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร*์* 

 

 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Sydney Tower พรอ้ม

ชมววิ 360 องศาแบบพาโนรามา 
Buffet 

14.00 น. 

 

 

17.00 น. 

 

จากนั้นน าท่านล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมววิทวิทัศน์

ของอ่าวซดินีย ์ซ ึง่ท่านจะไดช้ืน่ชมกับความเป็นธรรมชาตขิองอ่าวที่

สวยงามเป็นอันดับสองของโลก เลาะเลยีบเสน้ทางรมิอ่าว อาท ิRose 

Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนครซดินีย ์ จากนัน้

อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงส ินคา้ในหา้ง DAVID JONE, MYER, Queen 

Victoria Building หา้งสรรพสนิคา้ทีเ่ก่าแก่และหรูหรา และมีเวลาให ้

ท่านไดซ้ือ้ของทีร่ะลกึและสนิคา้ทีผ่ลติในออสเตรเลยี อาท ิตุ๊กตาโค

อาล่า, จงิโจ,้ แมคคาเดเมีย, ช็อคโกแลต, โอปอล, เป๋าฮื้อกระป๋องที่

รา้น Tax Free  

(14.30 น.-14.45 น.) 

 

19.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL SYDNEY CENTRAL HOTEL หรอื

เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.accorhotels.com 

16 / ก.ค. /62 

30 / ก.ค. /62 

13 / ส.ค. / 62 

ซดินยี ์- แคนเบอรร์า่ - ซติ ีท้วัร ์

องัคาร 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 
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09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสู่ กรุงแคนเบอรร์่า เมืองหลวงใหม่ของประเทศ

ออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมของหน่วยงามรัฐบาล เช่น รัฐสภา ศาลสงู 

กระทรวง และสถานฑูตประเทศต่าง ๆ รวมั ้งสถานฑูตไทยประจ า

ออสเตรเลียอีกดว้ย ผังเมืองแคนเบอร์ร่าเป็นผังเมืองที่ไดร้ับการ

ออกแบบมาอย่างดีจากการประกวดผังเมืองระดับนานาชาติ 

ป ร ะ ก อบด ้ว ย รู ป เ ร ข า คณิตท ร ง ต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ว ง ก ล ม 

สามเหลี่ยม  หรือรูปหกเหลี่ยม จัดวางออกมาเป็นรูปสมมาตร ใหต้กึ

รามบา้นช่องรายลอ้มไปดว้ยแมกไมน้านาพันธุ์จนไดส้มญานามว่า 

Bush Capital หรือเมืองในสวน นับว่าเป็นการออกแบบผังเมืองที่

สวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของโลก  

(286 ก.ม.) 

 
 
 

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Chinese 

บ่าย น าท่านเทีย่วชม กรุงแคนเบอรร์่า เทีย่วชมทะเลสาบเบอรเ์ลย่ ์กรฟิฟิน 

(Walter Burley Griffin) ทะเลสาบอันกวา้งใหญ่ใจกลางเมืองทีข่ดุข ึน้

เพื่อเสรมิใหภู้มปิระเทศสวยงามเป็นจุดเดน่ของเมือง ชมน ้าพุ ทีพุ่่งสงู

ถงึ 140 เมตร อย่าง "Captain Cook Memorial Water Jet" ทีส่ามารถ

มองเห็นไดจ้ากทุกมุมเมือง จากนั้นน าท่านชม "อาคารรัฐสภา" 

(Parliament House) ตกึทีม่สีถาปัตยกรรมทนัสมัยและมขีนาดใหญ่โต

มากทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศในซกีโลกใต ้มหีอ้งตา่งๆ มากถงึ 4,500 

หอ้ง พื้นที่ใชส้อยกวา้งขวางถึง 250,000 ตารางเมตร แต่ละหอ้ง

ตกแต่งอย่างทันสมัย ประดับประดาดว้ยงานศลิปะอะบอรจิ ิน้หลายพัน

ช ิน้ จุดเด่นอยู่ทีม่ีเสาธงขนาดใหญ่สงูเด่นเป็นสง่า ซึง่ใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถงึ 8 ปี และ ชม อนุสรณ์สถานแห่งฃาตซิ ึง่สรา้งข ึน้เพือ่เป็นทีร่ะลกึ

ถงึทหารทีเ่สยีชวีติในสงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 ชม สถานทูตนานา

ประเทศ ทีส่วยงามเป็นเอกลกัษณ์ หนึง่ในนัน้คอืสถานทตูไทย ใหท้า่น

ไดถ้า่ยรูปเป็นทีร่ะลกึบรเิวณดา้นหนา้สถานทตูไทยประจ ากรงุแคนเบอร์

ร่า 

 

 

18.30 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Local 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RYDGES CAPITAL HILL CANBERRA 

HOTEL หรอืเทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั 

www.rydges.com 

17 / ก.ค. /62 

31 / ก.ค. /62 

14 / ส.ค. / 62 

เมลเบริน์ - เทีย่วชมเมอืง - ชมพาเหรดเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ 

พธุ 

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

 ออกเดนิทางโดยสายการบนิภายในประเทศสูเ่มอืงเมลเบริน์  

 ถงึสนามบนิเมอืงเมลเบริน์ รถรอรับแลว้น าทา่นเดนิทางสูภ่ตัตาคาร  

12.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Thai 



CODE : DEU14 
 

 

บ่าย น าทา่นเทีย่วชมเมอืงเมลเบริน์ นครหลวงของรัฐวคิตอเรยี เมอืงทีม่ี

รถรางและสวนสาธารณะเจา้ของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะ

ฟิตซรอย ตัง้ชือ่ตามทา่นผูว้่าการ เซอรช์ารล์ ออกสุตสุ ฟิตซรอย สวน

แห่งนี้มอีายุเกา่แกก่วา่ 150 ปี ภายใน     ร่มรืน่ดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ 

อาคารเรอืนกระจกทีเ่พาะพันธุพ์ชืตา่งๆ, กระทอ่มกปัตนัคุก้ ทีน่ ามาจาก

อังกฤษ, บา้นโมเดลทีม่สีถาปัตยกรรมแบบทวิดอร,์ ตน้ไมแ้ห่งเทพธดิา 

และสว่นตา่ง ๆ ทีม่ภีมูทิศันท์ีม่ชีวีติชวีา ผ่านไปชมอาคารรฐัสภาของรฐั

วกิตอเรยี ซึง่ถอืว่าเป็นสถานทีท่ีม่ชี ือ่เสยีงแห่งหนึง่ และยังเป็นอาคาร

รัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลยี, โบสถเ์ซนตแ์พ็ททรคิ (ST. Patrick's 

Cathedral) ใหญ่โตโอ่อ่างามสง่าสมกบัเป็นโบสถค์าทอลกิ สรา้งขึน้

ดว้ยสถาปัตยกรรมแบบโกธคิในค.ศ.1858 ถอืเป็นโบสถท์ีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ของรัฐนี้, อนุสรณ์สถานร าลกึถงึสงครามโลก (Shrine of 

Remembrance) สรา้งขึน้เพือ่ร าลกึถงึทหารทีส่ละชพีเพือ่ชาตใิน

สงครามโลกครัง้ที ่1 และ 2 และสงครามอืน่ ๆ  ตวัอนุสรณ์สถานสรา้งขึน้

ในปี 1928 ตามแบบมอโซเลยีมแห่งฮาลคิารน์าซสุ ซึง่เป็นหนึง่ในส ิง่

มหัศจรรยข์องโลกในยุคโบราณ 

 

15.00 น. ออกเดนิทางสูเ่กาะฟิลลปิ ระหว่างเสน้ทางผ่านเขตไวนเ์นอรีใ่นเขต

กปิสแ์ลนดท์ีม่ชี ือ่เสยีงของรัฐวคิตอเรยี  

(137 ก.ม.) 

17.30 น. น าทา่นเขา้สูเ่ขตอนุรักษ์นกเพนกวนิแห่งทะเลใต ้ มอีาคารนทิรรศการ

รูปภาพและเรือ่งราวเกีย่วกบัสายพนัธุข์องเพนกวนิในทวปีตา่งๆ 

เพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปินี้ ถอืไดว้่าเป็นเพนกวนิทีม่ขีนาดเล็กทีส่ดุในโลก 

น าทา่นสูอ่ัฒจรรยบ์รเิวณชายหาดซมัเมอรแ์ลนด ์ เพือ่รอชมพาเหรด

เพนกวนิ ทกุ ๆ เย็นเพนกวนิจะเดนิพาเหรดขึน้จากทะเลหลงักลบัจาก

ออกหาอาหารตัง้แตเ่ชา้ เป็นวถิธีรรมชาตทิีเ่กดิข ึน้ทกุวัน สรา้งความ

ประทบัใจใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วทีไ่ดม้าเยอืน 
 

20.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมนูพเิศษ กุง้มงักรท ัง้ตวั

น า้หนกั 600 กรมัเสริฟ์พรอ้มไวนท์อ้งถิน่ 

Local Lobster Menu 

21.00 น. เดนิทางกลบัสูเ่มอืงเมลเบริน์ แลว้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ักโรงแรม  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก MERCURE MELBOURNE ALBERT PARK 

หรอืเทยีบเทา่ในระดบั 

www.accorhotels.com 

18 / ก.ค. /62 

01 / ส.ค. / 62 

15 / ส.ค. / 62 

แดนดนีอง - น ัง่รถไฟจกัรไอน า้โบราณ - เมลเบริน์ 

พฤหสับด ี

08.00 น. รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม Buffet 

09.00 น. น าคณะออกเดนิทางสูส่ถานี รถไฟจกัรไอน า้โบราณ (PUFFING 

BILLY STEAM TRAIN) รถไฟเคลือ่นไปตามเสน้ทางรถไฟสายเกา่

อายุกวา่ 100 ปี ซึง่แตเ่ดมิเคยใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนถา่ยล าเลยีง

ถา่นหนิระหวา่งเมอืง และปัจจบุันไดถ้กูดดัแปลงน ามาใชใ้นงานการ

ทอ่งเทีย่ว ระหว่างทางผ่านน าคณะน่ัง รถไฟจกัรไอน า้โบราณ เพือ่

ชมทศันียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเสน้ทางจะท าใหท้า่น

ประทบัใจมริูล้มื 
 

13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Local 
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14.00 น. หลงัอาหาร น าทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครเมลเบริน์ ศนูยก์ลางแหลง่ชอ้ป

ป้ิงทีใ่หญ่ทีส่ดุแห่งหนึง่ของประเทศ แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น า

มากมาย บนย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทัง้

หา้งสรรพสนิคา้เดวดิโจนส ์และไมเยอรอ์กีดว้ย 

 

 

19.00 น. รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร Chinese 

20.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิ Tullamarine นครเมลเบริน์ เพือ่เตรยีมเดนิทาง

กลบัสูก่รุงเทพฯ 

 

23.30 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทยเทีย่วบนิที ่ TG462 บนิตรงกลบัสู่

กรุงเทพฯ 

 

19 / ก.ค. /62 

02 / ส.ค. / 62 

16 / ส.ค. / 62 

กลบัถงึกรงุเทพฯ 

ศกุร ์

06.00 น. สายการบนิไทยน าทา่นเดนิทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพ  

(หมายเหต ุ โปรแกรมดงักลา่วขา้งตน้ เป็นการน าเสนอโปรแกรมทอ่งเทีย่ว ซึง่อาจมกีารเปลีย่นแปลงเนือ่งจากการจัดโปรแกรม 

ของแตล่ะวันเดนิทางจะไม่เหมอืนกนั โปรแกรมทอ่งเทีย่วทีส่มบูรณ์ครบถว้น จะสง่ใหท้า่น 7 วันกอ่นการเดนิทางเทา่นัน้) 

PERIOD Tour Fare 

Adults 

Child 4-11 

With Bed 

Child 4-6 

No Bed 

Single 

Supplemen

t 

/Double 

Single Use 

No TKT 

ADL / CHD 

13 – 19 กรกฎาคม 2562 

27 กรกฎาคม – 2 สงิหาคม 

2562 

10 - 16 สงิหาคม 2562 

87,000.- 78,500.- 74,000.- 
9,000.- 

12,000.- 

-20,000.- 

-15,000.- 
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คา่ทวัรร์วม : 

 ✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั รวมคา่ภาษี และสว่นเพิม่ของน ้ามนัเชือ้เพลงิ ณ วันที ่16 มกราคม 2560 

✓ คา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศเสน้ทางแคนเบอรร์่า-เมลเบริน์ (จ ากดัน ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 ก.ก. / 

ทา่น) 

✓ คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ 

✓ คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

✓ โรงแรมทีพ่ักตามระบุในรายการ หรอื เทยีบเทา่ในระดบัเดยีวกนั (หอ้งละ 2 ทา่น)  

✓ คา่ยกกระเป๋าใบใหญ่ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดแูล

ของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

✓ คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ คดัสรรเมนูและใหท้า่นไดเ้ลศิรสกบัอาหารทอ้งถิน่ในแตล่ะประเทศ 

✓ คา่ธรรมเนียมวซีา่ออสเตรเลยี 

✓ คา่บรกิารน าทวัรโ์ดยหัวหนา้ทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว และคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอด

การเดนิทาง 1 ทา่น 

✓ คา่ประกนัอบุัตเิหตใุนระหวา่งการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ของบรษัิทเมอืงไทย

ประกนัภยั 

- หากมคีวามประสงคจ์ะเพิม่ความคุม้ครองในกรณีประกนัสขุภาพระหว่างการเดนิทาง หรอืตอ้งการ

คุม้ครองสัมภาระในการเดนิทางสูญหายตลอดจนความล่าชา้ของสัมภาระและเที่ยวบนิ กรุณา

สอบถามและโปรดศกึษาจากรายละเอยีดของกรมธรรมต์ามเอกสารแนบทา้ยใบจองทวัร ์

✓ ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ในแต่ละโรงแรมท่านละ 1 ใบ น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม สว่นกระเป๋าใบเล็ก

อยู่ในความดแูลของทา่นเองไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

✓ ส าหรับสายการบนิไทย อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋าใตเ้ครื่อง น ้าหนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม และสามารถ

ถอืสมัภาระขึน้เครื่องไดน้ ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม / ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตให ้

โหลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ โหลดไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ และน าสมัภาระถอื

ข ึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่่านไม่

อาจปฏเิสธได ้

คา่ทวัรไ์ม่รวม : 

  คา่ทปิพนักงานขบัรถ (ทา่นละประมาณวนัละ 4 AU$ / ตอ่คน / วนั) 

 คา่ทปิหัวหนา้ทวัร ์และไกดท์อ้งถิน่ 

 คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง (พาสปอรต์) 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวัอาท ิ คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่เครือ่งดืม่ในหอ้งพัก และคา่อาหารทีส่ัง่มาใน

หอ้งพักคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากทีท่างบรษัิทฯจัดให ้ ยกเวน้จะ

ตกลงกนัเป็นกรณีพเิศษ เชน่ หากทา่นทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพยีงอยา่งเดยีว ทา่นตอ้งมี

คา่ใชจ้่ายเพิม่ 

การจองทวัร ์(How to make your reservation) 

 หากทา่นสนใจและประสงคจ์ะเดนิทางกบั WORLD WIDE VACATION กรุณาตดิตอ่ Travel Agent 

ใกลบ้า้นหรอืทีท่า่นรูจ้ักและเชือ่ถอืได ้ซึง่จะดแูลทา่นดว้ยขัน้ตอนทีง่่าย สะดวก และมปีระสทิธภิาพ เพือ่

เป็นการยนืยันการเดนิทางของทา่น กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงนิมดัจ าลว่งหนา้ 30,000 บาทตอ่ผู ้
เดนิทางหนึง่ทา่น ภายใน 3 วนันบัจากวนัทีจ่อง ซ ึง่เงนิมัดจ าดงักลา่วจะเป็นการยนืยนัการจองของ
ทา่น และกรุณาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืลว่งหนา้ 30 วนักอ่นการเดนิทาง หากทา่นไม่ช าระเงนิสว่นที่

เหลอืตามวันทีก่ าหนด ทางบรษัิทฯถอืว่าทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยไม่มเีงือ่นไข 

ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัร ์(Cannot make your reservation) 

เนื่องจากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ ในโปรแกรมไม่เอือ้อ านวยตอ่บุคคลดงัตอ่ไปนี้ 

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมร่ับจองทวัรส์ าหรับลกูคา้ดงัตอ่ไปนี ้
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1. เด็กทีม่อีายุในระหว่างแรกเกดิถงึ 4 ขวบ 

2. ผูส้งูอายุทีม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชว้ลีแชร,์ ไมเ้ทา้ หรอืเครือ่งมอืตา่งๆ ในการพยุงตวั 

3. ผูเ้ดนิทางทีบ่่งบอกการเป็นบุคคลไรค้วามสามารถ 

4. ทา่นทีม่คีวามประสงคจ์ะร่วมเดนิทางกบัทวัร ์หรอืแยกจากคณะทวัรร์ะหวา่งทาง/กลางทาง 

5. บุคคลทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมระหว่างทวัร ์อาทเิชน่ ผูท้ีด่ ืม่สรุาบนรถ, ไม่รักษาเวลา, เสยีงดงั 

พูดจาหยาบคาย สรา้งความร าคาญใหแ้กผู่ร้ว่มคณะ, ผูท้ีไ่ม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทวัร ์ ทีม่รีะบุอยู่

ชดัเจนในโปรแกรมทวัร,์ ผูท้ีก่อ่หวอด ประทว้ง ยุยงใหผู้ร้่วมเดนิทางบังคบัใหห้ัวหนา้ทวัรต์อ้งท า

การนอกเหนือโปรแกรมทวัร ์ ซ ึง่บางครัง้อาจจะมผีลกระทบกบัผูร้่วมคณะทา่นอืน่หรอืโปรแกรม

ทอ่งเทีย่วได ้  

การยกเลกิการจองทวัร ์(Cancellation Charge)  

 1. การยกเลกิและขอเงนิคา่บรกิารทีช่ าระไวแ้ลว้ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

    1.1 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไม่นอ้ยกว่าสามสบิวนั 

กอ่นวันทีน่ าเทีย่ว                 

          ใหค้นื 100% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.2 ยกเลกิการเดนิทางลว่งหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบไมน่อ้ยกวา่สบิหา้วนั กอ่น

วันทีน่ าเทีย่ว 

         ใหค้นื 50% ของเงนิคา่บรกิาร 

    1.3 ยกเลกิการเดนิทางล่วงหนา้โดยแจง้ใหผู้ป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทราบนอ้ยกวา่สบิหา้วนั ก่อน

วันทีน่ าเทีย่ว  

            ไมต่อ้งคนืเงนิคา่บรกิาร 

 2. คา่ใชจ้่ายของผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่วทีไ่ดจ้่ายจรงิ เพือ่การเตรยีมการจัดการน าเทีย่วตอ่ไปนี้ ให ้

น ามาหักจากเงนิ  

    คา่บรกิารทีต่อ้งจ่ายตามขอ้ 1 แตถ่า้คา่ใชจ้่ายสงูกว่าเงนิคา่บรกิารทีไ่ดช้ าระไว ้ผูป้ระกอบธุรกจิน า

เทีย่วจะเรยีกจาก 

    นักทอ่งเทีย่วไม่ได ้ทัง้นี้ผูป้ระกอบธุรกจิน าเทีย่ว แสดงหลกัฐานใหนั้กทอ่งเทีย่วทราบ ดงัตอ่ไปนี้ 

    2.1 คา่ธรรมเนียมการขอวซีา่ 

    2.2 คา่มัดจ าของบัตรโดยสารเครือ่งบนิ 

    2.3 คา่ใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอืน่ๆ 

หมายเหต ุ หลกัเกณฑท์ีน่ ามาใชน้ี้ เป็นประกาศในราชกจิจานุเบกษา แห่งพระราชบัญญัตธิรุกจิน าเทีย่วและ

มัคคเุทศก ์พ.ศ.2551 โดยประกาศใชนั้บตัง้แตว่ันที ่15 มถินุายน 2553 เป็นตน้ไป 

 ▪ หากทา่นยกเลกิการเดนิทาง อันเนื่องมาจากบคุคลใดบุคคลหนึง่ในคณะของทา่นไม่ไดร้บัการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ ไมว่่าดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพจิารณาของสถานทตู  ซึง่การยกเลกิ

เฉพาะบุคคลหรอืยกเลกิพรอ้มกนัทัง้หมด ใหถ้อืเป็นการยกเลกิตามเงือ่นไขของวันเวลาทีย่กเลกิ

ดงักลา่วขา้งตน้ ในกรณีทีท่า่นไม่แน่ใจว่าจะไดร้ับการพจิารณาอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู ทาง

บรษัิทขอแนะน าใหท้า่นยืน่ขอวซีา่แบบเดีย่ว ซึง่จะรูผ้ลเร็วกวา่การยืน่ขอวซีา่แบบกรุ๊ป 

▪ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต า่กว่า 20 ทา่น โดยทีจ่ะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้กอ่น 15 วัน และขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการทอ่งเทีย่ว รวมทัง้

ไม่สามารถรับผดิชอบจากกรณีทีเ่กดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัดงันี้ การลา่ชา้ของสายการบนิ, การนัดหยุด

งาน, ภยัธรรมชาต,ิ การกอ่จลาจล, อุบัตเิหต ุ ฯลฯ ทัง้นี้จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละจะรักษา

ผลประโยชนข์องทา่นไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ และทางบรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง อันเนือ่งจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมายหรอืการหลบหนีเขา้

เมอืง ฯลฯ และจะไม่คนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระมาแลว้ 

การขอเปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง (Revision Fees) 
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 หากทา่นประสงคจ์ะขอเปลีย่นแปลงวันเดนิทาง สามารถท าไดล้ว่งหนา้กอ่นการเดนิทางจรงิ 60 วัน โดย

ไม่เสยีคา่ใชจ้่าย  

ตัว๋เครือ่งบนิ (Air Ticket) 

 ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกนั หากตอ้งการเลือ่นวนัเดนิทาง

กลบั ทา่นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้่ายสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจัดทีน่ั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสาย

การบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ และในกรณียกเลกิการเดนิทาง ถา้

ทางบรษัิทฯ ไดด้ าเนนิการออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิ

เทา่นัน้ และหากทา่นไมแ่น่ใจในวนัเดนิทางดังกลา่ว กรุณาตรวจสอบกบั เจา้หนา้ทีฯ่ เพือ่ยนืยนัในกรณีที่

ตัว๋เครือ่งบนิสามารถท า REFUND ไดห้รอืไม่กอ่นทีท่า่นจะช าระเงนิคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

การสะสมไมลข์องสายการบนิ (Mileage Claim ) 

 การเดนิทางเป็นหมู่คณะของการบนิไทยในกรณีตัว๋กรุป๊ สามารถสะสมไมลก์บัเครอื Star Alliance ได ้

50% ตามเงือ่นไขการสะสมไมลข์องสายการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขบางสว่นหรอืทัง้หมด

เป็นสทิธขิองสายการบนิเทา่นัน้ 

คา่ธรรมเนียมประกนัภยัและคา่ธรรมเนียมน ้ามนัเชือ้เพลงิของสายการบนิ (Insurance and Fuel Surcharge/Tax YQ) 

 คดิตามอัตราทีท่างสายการบนิปรับคา่ธรรมเนียม ณ วันที ่8 มกราคม 2562 การเปลีย่นแปลงของสายการ

บนิในภายหลงั ถอืเป็นคา่ทวัรส์ว่นเพิม่ทีท่างบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บตามความเป็นจรงิ ณ 

วันทีอ่อกตัว๋ 

โรงแรมและหอ้งพกั (Hotel Accommodation) 

 ▪ หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่ (Twin /Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 

ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) ขึน้อยู่กบัขอ้จ ากดัของหอ้งพัก และการวางรูปแบบของหอ้งพกัของแต่

ละโรงแรม ซึง่มักมคีวามแตกตา่งกนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไม่ไดห้อ้งตดิกนัตามทีต่อ้งการ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ า่ 

เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้   

▪ ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯ ขอ

สงวนสทิธิ ์ในการปรบัเปลีย่น หรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาด

กะทดัรัด และไม่ม ีอ่างอาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้ง

อาจมลีกัษณะแตกตา่งกนัดว้ย หากทา่นตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กว่า ท่านสามารถ

จ่ายเพิม่เป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE เป็นคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิได ้

สถานทีเ่ขา้ชม (Reservation Fee & Entrance Fee) 

 ▪ การจดัโปรแกรมทวัรเ์ป็นการก าหนดโปรแกรมตลอดทัง้ปี หากวันเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวันที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนา้ หรอื การเปิดรบัจองผ่านทาง Online 

โดยในวันทีค่ณะจะเขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะคนืเงนิ Entrance Fee 

ตามทีร่ะบุไวใ้นเอกสารของสถานทีนั่น้ ๆ หรอื สลบัโปรแกรมเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้

แตห่ากมกีารลา่ชา้ หรอืเหตหุนึง่เหตใุดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชม

สถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษัิทฯจะไม่มกีารคนืเงนิใดใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระ Reservation Fee 

ไปแลว้ กรุณาสอบถามรายละเอยีดสถานทีเ่ขา้ชมจากเจา้หนา้ทีใ่นชว่งวันเดนิทางของทา่นกอ่นช าระ

เงนิ 

สมัภาระและคา่พนักงานยกสมัภาระ (Porter) 

 ▪ คา่ทวัรไ์ดร้วมคา่ขนสมัภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ทา่นละ 1 ใบ ทกุโรงแรม หากทา่นมี

กระเป๋าเพิม่เตมิ ทา่นจะถกูเรยีกเก็บโดยผูใ้หบ้รกิารในแตล่ะโรงแรม และหากโรงแรมดงักลา่วไม่

สามารถใหบ้รกิารในการยกกระเป๋าขึน้ลงได ้ ทา่นสามารถเรยีกรอ้งเงนิคนืได ้3 AU$ / ใบ / ครัง้ 

▪ ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิไทยอนุญาตใหบ้รรทกุใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20 กโิลกรัม 

(ส าหรับผูโ้ดยสารชัน้ประหยัด / Economy Class Passenger)  การเรยีกคา่ระวางน ้าหนักเพิม่เป็น

สทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไม่อาจปฏเิสธได ้
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▪ ส าหรับสายการบนิภายในประเทศ อนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตเ้ครือ่งไดไ้ม่เกนิ 20 กโิลกรัม/ใบ 

โหลดไดท้า่นละ 1 ใบเทา่นัน้ และน าสมัภาระถอืข ึน้เครือ่งน ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม การเรยีกคา่ระวาง

น ้าหนักเพิม่เป็นสทิธขิองสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฏเิสธได ้

▪ ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าข ึน้เครือ่งได ้ ตอ้งมนี ้าหนักไม่เกนิ 7 กโิลกรัม 

และมคีวามกวา้ง+ยาว+สงู ไม่เกนิ 115 เซนตเิมตร หรอื 25 เซนตเิมตร (9.75  นิว้) x 56 เซนตเิมตร 

(21.5 นิว้) x 46 เซนตเิมตร (18 นิว้) 

▪ ในบางรายการทวัร ์ ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกู

ก าหนดใหต้ า่กวา่มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิ์

ไม่รับภาระความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในน ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

▪ กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญ่เกนิ ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืข ึน้บนพาหนะ

การเดนิทาง 

▪ บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นความรับผดิชอบตอ่กรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระ

ของผูโ้ดยสาร อันเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของ

กรมการบนิพาณชิย ์ ซึง่จะรับผดิชอบตอ่การสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิสงูสดุ

ไม่เกนิ 10,000 บาท / ทา่น 

 

เอกสารในการยืน่วซีา่ของประเทศออสเตรเลยี  ใชเ้วลายืน่ประมาณ 18 วนัท าการ 

 พาสปอรต์ทีย่ังไม่หมดอายุ และมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืนกอ่นวันหมดอายุ หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ ควรน าไปแสดงดว้ยเพือ่

เป็นการง่ายตอ่การอนุมัตวิซีา่ 

 รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ฉากหลงัสขีาว จ านวน 2 ใบ ควรมอีายุไม่เกนิ 6 เดอืนและเหมอืนกนัทัง้ 2 รูป 

 ส าเนาทะเบยีนบา้น /ส าเนาบัตรประชาชน /ส าเนาบัตรขา้ราชการ /ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ /ส าเนาทะเบยีนสมรส, หย่า / 

ส าเนาสตูบิัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 18 ปีบรบิูรณ์  

 หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท / สงักดัทีท่า่นท างานอยูต่อ้งเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้โดยระบุต าแหน่ง, อัตรา

เงนิเดอืนในปัจจุบัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างานกบับรษัิทนี้และชว่งเวลาทีข่อลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะ

กลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา   

 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ขอใบทะเบยีนการคา้ ,ใบทะเบยีนพาณชิย ์ และหนังสอืรบัรองบรษัิททีค่ดัไวไ้ม่เกนิ 6  เดอืน 

พรอ้มวัตถปุระสงค ์หรอืใบเสยีภาษี และหลกัฐานการเงนิของบรษัิทฯ ยอ้นหลงั 6 เดอืน 

 Statement Savings Accounts ยอ้นหลงั 6 เดอืนตอ้งอัพเดทเป็นเดอืนปัจจุบนัโดยใหท้างธนาคารประทบัตรายางธนาคาร

พรอ้มลายเซน็ของเจา้หนา้ทีธ่นาคารทกุหนา้ ควรเลอืกเลม่ทีม่กีารเขา้ออกของเงนิสม ่าเสมอ และมจี านวนไม่ต า่กว่า 6 

หลกั เพือ่ใหเ้ห็นว่ามฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา ในกรณีที่

เดนิทางเป็นครอบครวัหากใชบ้ัญชใีดบัญชหีนึง่ในการยืน่ขอวซีา่ ตอ้งออกหนังสอืรบัรองคา่ใชจ้่ายในครอบครัวดว้ย ***

สถานทตูไม่รับบัญชกีระแสรายวัน*** 

 กรณีทีบ่รษัิทของทา่น เป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดนอกเหนือจากเอกสารขอ้ 1–6

แลว้ ทางบรษัิทจะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบับเพือ่แสดงความรบัผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่าย และการกลบัมาท างานของทา่น 

โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

 กรณีทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษาจะตอ้งม ีหนังสอืรบัรองจากสถาบันการศกึษาเป็นภาษาอังกฤษ ฉบับจรงิ   

 กรณีทีเ่ด็กอายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ เดนิทางไปกบับดิา หรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิา

, มารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดนิทางไปกบัอกีทา่นหนึง่ได ้ณ ทีว่่าการอ าเภอหรอืเขต

ตามในทะเบยีนบา้นของตนเอง โดยมนีายอ าเภอ หรอืผูอ้ านวยการเขตลงลายมอืชือ่ และประทบัตรารับรองจากทาง

ราชการอย่างถกูตอ้ง 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกู

ปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม่ ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่

ทกุครัง้ 
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 หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 

และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้บรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 

 กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซีา่ของ

ทา่น เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

 ทางสถานทตูไม่มนีโยบายในการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ไม่วา่จะเป็น

เหตผุลใดก็ตาม ทา่นไม่สามารถเรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได ้

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงนิมัดจ าแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในขอ้ตกลง 

และเงือ่นไขทีบ่รษัิทไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทกุประการ 

 

 
 

 


