
 

                   ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ รัฐควีนแลนด์ บริสเบน 5 วัน 3 คืน 
 

                                                                                                               ราคาเร่ิมตน้ท่ี      56,900  55,900 บาท 

                                                                              ระยะเวลา            5 วนั 3 คืน 

                                                                              รวมอาหาร          9 ม้ือ 

                                                                              ประเทศ               ออสเตรเลีย 

                                                                              รหสัทวัร์              WDT161025 

 ทวัร์ออสเตรเลยี เราจะน าท่านสู่รัฐควนีแลนด์ รัฐแห่งแสงอาทติย์ของประเทศ เดนิทางสู่โกลด์

โคสท์ เมอืงสวรรค์แห่งการพกัผ่อนทีม่หีาดทรายสีทองยาวสุดลูกหูลูกตา เขตรักษาพนัธ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน น าท่าน

ล่องเรือส าราญ ชมความงามของอ่าวซิดนีย์  ชมโรงละครโอเปร่าเฮ้า ช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ - ซิดนีย ์

 

15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจา้หน้าท่ีคอยตอ้นรับและบริการเอกสารการเดินทาง  

  
     18.25 น. เดินทางสู่ นครซิดนีย ์โดยเท่ียวบินท่ี QF024 

 

    

วนัที ่2          นครซิดนีย์ – บริสเบน - ชมเมอืง - โกลด์โคสท์ 
 
 
           06.45  น. เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเปล่ียนเท่ียวบิน 
  
           10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยเท่ียวบินท่ี QF 516 
 

11.30 น. เดินทางถึง เมืองบริสเบน เมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์ หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและด่าน
ศุลกากรแลว้นาํท่านเดินทางเขา้สู่ตวัเมืองบริสเบน 

  
   เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

  
  บ่าย นาํท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อนัดบัสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝ่ังแม่นํ้า บริสเบนท่ีสวยงามราว กบั
ภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดของรัฐควีนส์แลนด์ท่ี เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว จนได้รับ
สมญานามว่า รัฐแห่งการ พกัผ่อน นาํท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝ่ังแม่นํ้าบริสเบน ท่ีกวา้ง
ใหญ่ เต็มไปดว้ยพืชพนัธ์ุเขตร้อนอนัอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิต้ี ฮอลล์ ให้ ท่านไดช้มสถาปัตยกรรมท่ีงดงาม ผ่าน
ย่านกลางเมืองท่ีเป็นแหล่งร้านคา้ท่ีเรียกว่า ย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านไดอิ้สระเลือกช้อปป้ิงกบัสินคา้
หลากหลายกนัได ้ตามอธัยาศยั จากนั้นเดินทางต่อไปยงัเมือง โกลด์โคสท์ เมืองตากอากาศชายทะเล ท่ีเป็นนิยม
มากท่ีสุดในรัฐควีนส์แลนด์ท่ีมีหาดทรายสีทองทอดยาว 70 กิโลเมตร จึง เป็นเมืองที่ชาวออสซ่ีมาอาบแดดและ



เล่นกระดานโตค้ล่ืนเป็นจาํนวนมาก นอกจากน้ีโกลด์โคสท์ยงัเป็นเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัช็อปป้ิงเพราร้านคา้เปิด
ให้บริการ จนถึง 4 ทุ่มทุกวนั 

  
        ค ่า รับประทานอาหารคํ่า แบบบุฟเฟ่ต์ซีฟู๊ ด อาหารทะเลสด ๆ ทานไม่อั้น ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  
        นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั GOLD COAST WATERMARK HOTEL หรือ เทียบเท่า  

 
 

วนัที ่3         โกลด์โคสท์ – Q1 OBSERVATION DECK ชมววิเมืองโกลด์โคสท์ 
เขตรักษาพนัธ์สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน - บริสเบน - ซิดนีย์ 

 
 
        เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  

       นาํท่านเดินทางสู่ อาคาร Q1 OBSERVATION DECK เป็นอาคารท่ีพกัอาศยัท่ี สูงท่ีสุดในโลกมีจาํนวนชั้น
ถึง 80 ชั้น เป็นรีสอร์ทระดบัหรู 5 ดาว บริการดว้ยลิฟท์ ความเร็วสูงข้ึนไปยงัชั้นท่ี 77 และ 78 ซ่ึงเป็นชั้นชมวิว 
ท่านจะไดช้มทศันียภาพท่ี สวยงามของเมือง Gold Coast แบบ 360 องศา จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ เขตรักษ์พันธ์ุ
สัตว์ป่าเคอร์รัมบิน 

  
       เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์ 
  

เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเคอร์รัมบิน (Currumbin Wildlife Sanctuary) ตั้งอยู่เขต ชานเมืองโกลด์โคสต์ทางตอน
ใตข้องเซิร์ฟเฟอร์พาราไดซ์ ท่ีน่ีเป็นที่อยู่อาศยัของ สัตวป่์าพื้นเมืองของออสเตรเลียท่ีหาดูไดย้าก ซ่ึงท่านจะได้
สัมผสักบัสัตวเ์หล่าน้ี อย่างใกลชิ้ดระหว่างการเท่ียวชม เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเคอร์รัมบินอยู่ในความดูแล ของ
ศูนยอ์นุรักษ์พนัธ์ุสัตวป่์า เนชัน่แนล ทรัสต์ (National Trust) ท่ีมีนกแกว้ตวั เล็กสีสวยจาํนวนมากและเป็นท่ีอยู่
อาศยัของสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด ชมธรรมชาติ และความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด อาทิ โคอาล่า 
จิงโจ ้วอมแบท ให้ท่านไดส้ัมผสัและถ่ายรูปคู่กบัโคอาล่าตวัน้อยอย่างใกลชิ้ด สนุกสนานกบัการให้ อาหารจิงโจ้
จากมือของท่านเอง จากนั้นเดินทางกลบัสู่เมืองบริสเบน หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศ
ของเมืองบริสเบน 

  
ค ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร 

  
หลงัอาหารนาํท่านเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองบริสเบน 
 



20.15 น.   นาํท่านเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF577 
 
21.50 น.   ถึง ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ เมืองเอกแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์  

  
        นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SYDNEY TRAVELODGE  /GREAT SOUTHERN  CENTRAL HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัที ่4         ซิดนีย์ - ชมหาดบอนได – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – ช้อปป้ิง 

 
        เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
  

       นาํท่านชมนครซิดนีย ์โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ี นิยมมาพกัผ่อนวนัหยุดหรือ
ยามเยน็ในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อนั สดช่ืน ท่ีนิยมเล่นกระดานโตค้ล่ืน หาดทรายแห่งน้ียงัได้
เป็นเส้นทางในการวิ่ง มาราธอนและวอลเลยบ์อลชายหาดในคราวท่ีจดักีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ผ่านชมบา้นของ
เศรษฐีบนเนินเขา แวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทศันียภาพอนั สวยงามของอ่าวซิดนีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิคท่ี
สวยงาม แวะท่ีเดอะแก๊ป จุดชมวิว ท่ีสวยงามอีกแห่งท่ีท่านจะไดช้มทอ้งทะเลอนังดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก 
และ ความงามของปากอ่าวทางเขา้ซิดนียใ์นทางเรือ ในบริเวณน้ียงัเคยเป็นจุดวางปืน ใหญ่ยิงต่อตา้นขา้ศึกท่ีเขา้
มาทางเรือในยามสงคราม มา้หินของมิสซิสแม็คควอร่ี มา้นัง่หินตวัโปรดของภริยาของผูส้าํเร็จราชการคนแรก
ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซ่ึงเป็น มา้หินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะ ด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนียท่ี์สวยงาม 
นอกจากน้ีดา้นบนสวนสาธารณะยงัเป็นจุดถ่ายรูปท่ีสวยงามท่ีท่านจะถ่ายรูปให้เห็น โรงละครโอเปร่า เฮา้ส์และ
สะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลกัษณ์ของนครซิดนีย์ 

  
        เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ อาหารเอเซียบนเรือ  
  

บ่าย นาํท่าน ล่องเรือส าราญในอ่าวซิดนีย์ เพื่อชมโรงละครโอเปร่าเฮา้ส์ (OPERA HOUSE) ส่ิงก่อสร้างท่ีโดด
เด่นดว้ยหลงัคารูปเรือซ้อนกนัอนัเป็น เอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยัท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบั
ออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ดว้ยงบประมาณในการก่อสร้าง กว่าร้อยลา้น
เหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได ้ลงทะเบียนข้ึนเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 
2550 ภายในประกอบไปดว้ยห้องแสดง คอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจาํนวน
มาก ระหว่างล่องเรือท่านยงัสามารถถ่ายรูปกบัสะพานฮาร์เบอร์ ท่ีเช่ือมต่อระหว่าง ซิดนียท์างดา้นเหนือกบัตวั
เมืองซิดนียเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอ่าวซิดนียไ์ด้อย่าง สวยงามและทาํให้การเดินเขา้สู่ตวัเมืองซิดนียไ์ดส้ะดวก
ยิ่งข้ึน ชมเรือใบท่ีชาว ออสซ่ีนาํออกมาล่องอ่าวอวดความงามในอ่าวแห่งน้ี จากนั้นเดินทางกลบัสู่ซิดนีย ์แวะ
ร้านช้อปป้ิงสินคา้พื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก อาทิ ครีมบาํรุงผิว หรือของท่ี ระลึกต่าง ๆ เช่นพวงกุญแจโคอาล่า 
หรือจิงโจ  ้ 

  



  ค ่า  นาํท่านรับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารไทย 
  
  นาํท่านเดินทางเขา้สู่ท่ีพกั SYDNEY TRAVELODGE / GREAT SOUTHERN HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัที ่5         ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ 

 

       06.30 น. รับอาหาร ณ ห้องหาหารในโรงแรม  
 
07.00 น. นาํท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์อาคารระหว่างประเทศ 

  
09.50 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเท่ียวบินท่ี QF023 

  
  16.40 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม * 

การเดินทางในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร จาํนวน 20 ท่านข้ึนไป หากผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่ตํ่ากว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทางหรือ
เปล่ียนแปลงราคา 

 
 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
18-22 ม.ค. 2562 65,800 55,900 

22-26 ก.พ. 2562 65,800 55,900 

2-6 มี.ค. 2562 65,800 55,900 

6-10 เม.ย. 2562 65,800 55,900 

22-26 พ.ค 2562 65,800 55,900 

1-5 มิ.ย. 2562 65,800 55,900 

7-11 ก.ค. 2562 65,800 55,900 

18-22 ส.ค. 2562 65,800 55,900 

4-8 ก.ย. 2562 65,800 55,900 

1-5 ต.ค. 2562 65,800 55,900 

7-11 พ.ย. 2562 65,800 55,900 

18-22 ธ.ค. 2562 65,800 55,900 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2
https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้าํนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 

บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่า

โทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง, ค่าทาํใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการจัดทาํเอง) 
 ค่าทิปสาํหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ สาํหรับนํ้ าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินกาํหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น สาํหรับผูถื้อหนังสือเดินทางไทย  
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาทาํการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัทาํการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือนาํเอกสารมาท่ีบริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ี
นั่ง 

 กรุณาชาํระเงินมัดจาํ ทนัทีหลงัจากทาํการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 สาํหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาชาํระเงิน ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัทาํการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืน

เงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง  
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 51 วนัทาํการคืนค่ามดัจาํ 20,000 บาท 
 แจ้งล่วงหน้า 31 - 50 วนั ก่อนเดินทาง หักค่ามดัจาํตัว๋ท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 21 - 30 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มดังน้ี 
 กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจาํทั้งหมดและหักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์ 
 กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ หรือยึดมดัจาํทั้งหมด 
 กรณียื่นวีซ่าแลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าวีซ่า (NON REFUND) 
 กรณีติดธุระส่วนตวั หรือ เอกสารไม่พร้อมท่ีจะยื่นวีซ่า ขอยึดมดัจาํทั้งหมด 
 แจ้งล่วงหน้า 1 - 20 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขา้เมือง หรือไม่ใช้บริการระหว่างทวัร์ จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีได ๆทั้งส้ิน 

 
 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาํและดาํเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดคาํนวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋

เคร่ืองบิน ค่าประกันภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํ้ามนั หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนได้ปรับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 
 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้ 
 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลับซ่ึงยงัไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนาํมาขอคืนเงินได้ 
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนกาํหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ีกาํหนดไว ้
 ค่าบริการท่ีท่านชาํระกบัทางบริษทัฯ เป็นการชาํระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชาํระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกนั ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนัใด

ท่ีทาํให้ท่านไม่ได้ท่องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้ 



 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทั
ฯ จะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการนั้น ๆ 

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คาํสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของบริษทัฯ กาํกบัเท่านั้น 
 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ ขอ้จาํกดัด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ี

เดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและคาํนึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นสาํคญั 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้

ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 
 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางได้ตอ้งมีจาํนวนผูเ้ดินทางขั้นตํ่ารวมในคณะตามท่ีกาํหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจาํนวนผูเ้ดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีกาํหนดไว ้บริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 
 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ  

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางด้วยวตัถุประสงค์แอบแฝงอ่ืน ๆ เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้
มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิได้มีส่วนรู้
เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วนตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระทาํดังกล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออาํนาจ และความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวท่ีพาํนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทาํ
หน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อาํนาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใช้วิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางได้ซ้ือระหว่างการเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์น
ส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม 
แต่จะทาํหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั 
รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ 
จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล 
ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทางไป  
 
ค าแนะน าและข้อควรระวัง 

 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวสาํคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ 

ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อคาํเตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่าง

ระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมี

ทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพตํ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 
  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกนัได้ 
  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 

 หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน (กรุณานาํเล่มเก่ามาด้วย ถา้มี) 
 รูปถ่ายสีขนาด 2 x 2 น้ิว จาํนวน 2 รูป หน้าตรงพื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
 สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์บา้นและเบอร์มือถือ 
 สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
 ใบรับรองการทาํงาน (ตวัจริง) ของบริษัทท่ีทาํงานอยู่ / สาํเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจ้าของกิจการ 
 หลกัฐานการเงินโดยใช้สาํเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตวัยอ้นหลงั 6 เดือน พร้อมหน้าบญัชีหน้าแรก (หากมีการต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกของเล่มท่ีต่อพร้อมกบัตวัเลข

บญัชีเงินฝากเป็นปัจจุบนั) พร้อมสมุดบญัชีเงินฝากฉบบัจริงหรือใบรับรองทางธนาคารฉบับจริง  
 ขา้ราชการจะตอ้งจดหมายรับรองการทาํงาน และมีจดหมายลางานจากตน้สังกดั(ภาษาองักฤษ) และสาํเนาบตัรประจาํตวัราชการ 1 ชุด 
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน เป็นภาษาองักฤษ (ตวัจริง) หรือกรณีเป็นเด็กเล็กใช้สมุดรายงานประจาํตวันักเรียนหรือสาํเนาบตัรประจาํตวันักเรียน  



 เด็กอายุต ํ่ากว่า 18 ปี จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองบิดาหรือมารดา หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมี
ใบรับรองจากบิดา หรือถ้าเด็กไม่ได้เดินทางกบับิดาและมารดา จะตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากทั้งบิดาและมารดา พร้อมมีการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้กบับุตรกบัผูท่ี้บุตรเดินทางไปด้วย 

 ใบเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล (ถา้มีการเปล่ียนช่ือหรือนามสกุล) 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับลูกค้าที่มีอายุมากกว่า 75 ปี เน่ืองจากตอ้งใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าเป็นเวลานานกว่าบุคคลทัว่ไป และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในการทาํประกนัสุขภาพซ่ึง

ลูกคา้จะตอ้งจ่ายเอง นอกจากน้ีวีซ่าข้ึนอยู่กบัผลของสุขภาพของผูสู้งอายุเอง และทางสถานทูตพิจารณาเป็นรายบุคคล ส่วนวนัรับวีซ่าไม่สามารถระบุได้ (ยกเวน้กรณีท่ี
ผูสู้งอายุ 75 ปีข้ึนไป ยืนยนัท่ีจะเดินทางจริง บริษทัฯ จะดาํเนินการให้และแนะนาํให้ยื่นวีซ่าก่อนวนัเดินทางมากกว่า 45 วนั และตอ้งจ่ายค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 15 วนั 
ในกรณีวีซ่าไม่ผ่านหรือออกไม่ทนัตามกาํหนดวนัเดินทางมีผลทาํให้เดินทางไม่ได้ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่า
ทวัร์ทั้งหมดรวมถึงญาติหรือผูติ้ดตามท่ีผลวีซ่าออกแลว้แต่ยกเลิกเพราะกรณีน้ี) 

 
ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง  

เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดาํเนินการดังต่อไปน้ี  

1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนังสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   

1.2คาํนาํหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 

1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางตาํรวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 

1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได้) 

1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่ 

1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ได้มีการ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบัตรโดยสาร

แลว้ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งชาํระค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดังกล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนใน

กรณี 1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ดาํเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งส้ิน 

 

3. กรณีท่ี ท่านไม่ได้ทาํการทักทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเง่ือนไข และขอ้กาํหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดย

หากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
  

 

 

 


