
ก ำหนดกำรเดินทำง : 19-26 กุมภำพันธ,์ 26 กุมภำพันธ์ – 5 มีนำคม 2561



วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

15.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ใกล้กับประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี -ฝ่ายขาย ขออนุญาตสวัสดีทุกท่าน 
ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึง ส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุข

17.50 น. ทะยานสู่ ซิดนยี์ เที่ยวบิน TG 475 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

วันที่สองของการเดินทาง..... The Best Place.... Sydney
07.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ คิงฟอรด์ สมธิ ซิดนยี์ ประเทศออสเตรเลีย

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



Blue Mountain น ำท่ำนเดินทำงสู่ วนอุทยำน บลูเม้ำท์เทน่ (Blue Mountain) ซึ่งแปลเป็น
ภำษำไทยวำ่ ภูเขำสนี้ ำเงิน ที่มำของชื่อนี้ เนื่องจำกในบริเวณนี้มกีำรปลกูต้น
ยูคำลิปตัสกันเยอะ ท ำให้น้ ำมันยูคำลปิตัสทีร่ะเหยบนอำกำศท ำปฏกิิริยำกบัแสงจน
เกิดเป็นสีฟ้ำ โดยจะสำมำรถเห็นทอ้งฟ้ำบริเวณอุทยำนแห่งชำตินี้ เป็นสีฟ้ำกว่ำ
ปกติ

(ใช้เวลำเดินทำง ประมำณ 2.30 ชม)



น าทุกท่าน ขึ้น CABLE CAR ชมเขา 3 อนงค์ THREE SISTER ROCKS แท่งหินรูปร่างแปลกตาที่คล้าย
คน แต่เกิดจากน้ าฝนและลมพายุท าปฏิกิริยากับแท่งหิน น าไปสู่ต านานความรักแสนเศร้าของ 3 สาวพี่น้อง 
ที่ท าให้เกิดสงครามระหว่างเผ่า ท้ายสุดพวกเธอถูกสาปให้กลายเป็นหิน จากนั้นนั่งรถราง สู่เบื้องล่างหุบ
เขามีการจ าลองเหมืองขุดถ่านหินสมัยก่อน และป่าฝน ที่รอให้ท่านตื่นเต้นกับการผจญภัยครั้งนี้... ได้เวลา
อันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ ซิดนีย์...

บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



ที่พัก : MERCURE SYDNEY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ... 
ภัตตาคาร HERRICANE’S GRILL 
บริการทา่นดว้ยซีโ่ครงหมยู่าง 
สูตรตน้ต ารับ



วันที่สามของการเดินทาง... บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

“Adventure in Port Stephen”
น ำท่ำนเดินทำงสู่ พอร์ต สตีเฟน่ส์ (ใช้ระยะเวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)

เมืองตำกอำกำศที่ชำวซิดนียเ์ดินทำงมำพักผ่อนทำงทะเลจงึได้รับสมญำนำมวำ่ “Blue 
Water Paradise” จำกนั้นน ำทำ่นสมัผัสประสบกำรณ์อันตื่นเต้นกบักำรนั่ง รถ 4WD 
ตะลยุเนนิทรำย และ สนกุกบักำรเลน่ แซนดนู บอรด์ กระดำนลื่นไถลลงจำกเนินทรำย
สูงนับ 10 เมตร พร้อมชมวิวอันงดงำมของท้องทะเลและเนินทรำยสีทองบนชำยหำด
ที่เย็นสบำย จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ทำ่เรือที ่อ่ำวเนลสัน (NELSON BAY)

ล่องเรอืชมชวีติของเหล่ำปลำโลมำแสนนำ่รกัในธรรมชำตอิยำ่งใกล้ชดิ ให้
ท่ำนได้ ชมโลมำ ที่ว่ำยน้ ำเวียนวนอยู่ใกล้ๆ  สนุกสนำนตืน่เต้นเมื่อโลมำทักทำยด้วยกำร
กระโจนทะยำนไปข้ำงหน้ำพร้อมกบัเรือ นอกจำกนี้ทำ่นสำมำรถชมนกนำนำชนิดที่บนิไป
มำในอ่ำวนี้ (กรุณำเตรยีมชดุทีส่ำมำรถเปยีกน้ ำมำเผือ่ดว้ย)

บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนดว้ยบุฟเฟต่์



ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ 
ภัตตาคารอาหารจีน ZILVER 

ได้เวลา...น าท่านเดินทางกลบัสูซ่ิดนีย ์
(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

ที่พัก : MERCURE SYDNEY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



Taronga Zoo
วันที่สี่ของการเดินทาง..... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เข้าเยี่ยมชม สวนสตัวท์ารองกา้ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวซิดนีย์ ให้ทุกท่านสามารถ
ชมวิวอ่าวซิดนีย์ได้อย่างชัดเจน ทั้งโอเปร่าเฮาส์ หรือ จะเป็นสะพานอาร์เบอร์บริดส์ 
อิสระให้ทุกท่านได้เที่ยวชมตามอัธยาศัย กับความน่ารักของสัตว์นานาชนิดๆ ไม่
พลาดที่จะไปเยี่ยมเยียน โคอาล่าสุดน่ารัก เกาะอยู่ตามต้นไม้ ซะจนเหมือนกับตุ๊กตา 
จิงโจ้สัตว์ประจ าชาติออสเตรเลยี ชมยีราฟพร้อมภาพอ่าวซิดนีย์ เป็นต้น 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ



Sydney Cruise
น ำท่ำนนั่งเรอืชมทัศนยีภำพ รอบๆอ่ำวซดินีย ์พร้อม จิบน้ ำชำ, กำแฟ กับขนม
หวำนสุดนำ่รกั ตบท้ำยดว้ย sparkling wine ในบรรยำกำศยำมบำ่ยของกำรชม 
โอเปรำ่เฮ้ำสอ์ยำ่งใกลช้ดิ

จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปป้ิง ณ ตึกควีนวิคตอเรยี ภำยในมีร้ำนค้ำเเบรนด์เนมมำกมำย 
ส่วนตรงกลำงจะเป็นร้ำนพวกคำเฟ่ หรือ คอฟฟี่ช้อป และ เมื่อเดินเข้ำไปในอำคำร 
ชั้นล่ำงปูด้วยกระเบื้องโบรำณชิ้นเล็กๆ ของสมัยศตวรรตที่ 19 เรียงร้อยเป็น
ลวดลำยคลำสสิคสวยงำม แหงนหน้ำมองขึ้นไปที่หลังคำ ตรงส่วนกลำงของ
อำคำรจะเห็นส่วนโค้งของโดมที่กรุด้วยกระจกหลำกสีที่ลดเลี้ยวเคี้ยวโค้งเข้ำหำจุด
ศูนย์กลำงด้วยมุมท่ีแปลกตำ



ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร BLUE FISH 
บริการทา่นดว้ย GRILL SEAFOOD
พร้อมดว้ยบรรยากาศยามค่ าคนืของอ่าวดาร์ลิง่

ที่พัก : MERCURE SYDNEY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยเที่ยวบินที่.....
......น. เดินทางถึง เมืองเมลเบิร์น สวรรค์ของผู้รักงานศลิปะและกีฬา ที่ๆ ผสมผสานไว้ซ่ึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่านเดินทางสู่ จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ เกำะฟลิลปิ เข้ำเขตอนุรักษ์ธรรมชำติ ที่หำดซัมเมอร์แลนด ์ให้ ท่ำน
ได้พบกับประสบกำรณ์อันน่ำประทับใจกับกำรชื่นชมควำมนำ่รักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญบ่นชำยหำดตำม
ธรรมชำติ ในบรรยำกำศอันสวยงำมด้วยสีแสงยำมพระอำทติย์เย็น ท่ำนจะได้เห็นฝูง เพนกวินตัวนอ้ยพร้อมใจกนัยกขบวนพำเหรด
ขึ้นจำกทะเลเพื่อกลบัคนืสูร่ัง (EXCLUSIVE EXPERIENCE... ตื่นตำกับกำรชมเพนกวนิ จำกที่นั่งแบบ 

UNDERGROUND VIEWING ที่นั่งสุดพิเศษ ที่ท่ำนสำมำรถชมนกเพนกวนิได้ใกล้ชิด)



ที่พัก : 
GRAND CHANCELLOR 
HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
บริกำรทำ่นดว้ยลอ็บสเตอรย์ำ่งสด ปรุงรสด้วยน้ ำ
ซอสรสอ่อนๆ เพื่อไม่ให้เสียรสชำติควำมสดใหม่
ของลอ็บสเตอร์มำคู่กับเครื่องเคียงอย่ำงสลดัและ
ขนมปัง พร้อมด้วยไวน์ขำว และตบท้ำยควำมอร่อย
ด้วย MUB CAKE เนื้อนุ่มละมุ่น 



วันที่หกของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สัมผัสสุดยอดประสบการณ์ การชม GREAT OCEAN 
ROAD ในมุม BIRD EYE VIEW จากบนเฮลิคอร์ป
เตอร์ กับเวลา 15 นาทีที่ท่านจะสัมผัสกับความงามทาง
ธรรมชาติในมุมมองที่ไม่เหมือนใคร
(หากไม่ขึ้นเฮลิคอร์ปเตอร์ ลดค่าบริการท่านละ 3,200.-) 

เดินทำงสู่ เกรทโอเชีย่น โรด (Great Ocean Road) เส้นทำงสุดโรแมนติกที่สวยงำม ชำยฝั่ง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน้ำผำเว้ำแหว่ง จนแผ่นดินบำงส่วนกลำยเป็นเกำะหินโด่เด่นอยู่กลำงทะเล 
มีรูปทรงแปลก ๆ ดูสวยงำม สัมผัสกับทัศนียภำพที่จัดเข้ำขั้นสวยงำมที่สุดในโลก ทั้งแต่ละ
จุดชมวิวจะมีควำมสวยงำมท่ีแตกต่ำงกันออกไป Twelve Apostles หรือ 12 สำวกของพระ
เจ้ำ ซึ่งเป็นสถำนที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ำยท ำภำพยนตร์จำกทั่วโลก Loch Ard Gorge เป็นแท่งหิน
รูปโค้งขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรที่ส่วนตรงกลำง ถูกน้ ำทะเลกัดเซำะจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่ำง 
คล้ำยสะพำนโค้ง LONDON BRIDGE หรือ สะพำนลอนดอนก็จะมีลักษณะคล้ำยสะพำนที่
ข้ำมแม่น้ ำเทมสใ์นกรุงลอนดอน เป็นต้น...
กลำงวัน     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



ท่ีพัก : 
GRAND CHANCELLOR 
HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร SHARKFIN 
บริการท่านดว้ยอาหารจีน



วันที่เจ็ดของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ด้วยระยะเวลำเดินทำงกว่ำ 2 ชั่วโมง ท่ำนจะได้พบกับ ควันสีขำวพวยพุ่งพร้อมกับเสียง
หวูดอันเป็นเอกลักษณ์ของรถจักรไอน้ ำ เป็นสัญญำณบอกว่ำ ได้เวลำนับถอยหลังไป
สัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงแบบย้อนอดีตในต้นศตวรรษที่ 20 นั่นคือ
‘Puffing Billy’ รถจักรไอน้ ำแบบยุคโบรำณ หนึ่งในจุดเริ่มต้นรถไฟสำยวิคตอเรียอัน
เก่ำแก่ ที่เพิ่มควำมพิเศษด้วยโบกี้ที่ผู้โดยสำรจะได้นั่งห้อยขำออกมำข้ำงนอก สร้ำง
ควำมตื่นเต้น เพลิดเพลิน เติมเต็มอรรถรสกำรเดินทำง พร้อมกับกำรชมทัศนียภำพ

ของธรรมชำติ และผืนป่ำชำนเมืองเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ใกล้กับ
อุทยำนแห่งชำติ โดยระหว่ำงทำง มีจุดแวะพักน่ำสนใจ
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นพืชพรรณหำยำก ในป่ำพื้นเมือง 
Sherbrooke ช่วงโค้งสะพำนไม้ชวนหวำดเสียว ตื่นตำตื่น
ใจกับทะเลสำบมรกต เหมืองถ่ำนหินเก่ำ หรือ พิพิธภัณฑ์
รถจักรไอน้ ำ ให้ทุกท่ำนได้เก็บเกี่ยวควำมทรงจ ำควำมเป็น
ออสซี่ ได้เป็นอย่ำงดี



SOVEREIGN HILL
ชมเหมืองทองย้อนยุค ท่านสามารถใช้ชีวิตแบบย้อนยุคไปในสมัยช่วงตื่นทอง
ของออสเตรเลีย ภายในเมืองก็จะมีการจัดแสดงบ้านเรือน โรงเรือน ร้านค้า
ต่างๆ ให้เหมือนกับอดีต บางอย่างก็เป็นของจริงจากอดีตที่ รักษาไว้เพื่อให้คน
รุ่นหลังได้จดจ า สนุกสนานกับการทดลองร่อนทองในแบบโบราณ จากนั้นน า
ท่านเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เหมืองทอง ที่ใช้เหมืองทองโบราณท าเป็น
พิพิธภัณฑ์เก็บรวบรวมประวัติความเป็นมา และเครื่องมือเครื่องใช้ตั้งแต่ยุคตื่น
ทอง เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้กัน นอกจากนี้ภายในเมืองยังมีรถม้าให้นั่ง
เที่ยวเมือง และการโชว์ยิงปืน หรือยิงสลุตอีกด้วย...

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น...



ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
ที่พัก :  GRAND CHANCELLOR HOTEL 

หรือระดับเทียบเท่า



COOK’S 
COTTAGE

น าท่านชม Cook’s Cottage ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 1755 ในหมู่บ้านเกรทเอตัน (Great 
Ayton) ประเทศอังกฤษ เดิมเป็นบ้านของบิดามารดา กัปตันคุ๊ก บุคคลท่ีค้นพบทวีป
ออสเตรเลีย ต่อมาได้ถูกรื้อมาประกอบขึ้นใหม่ที่สวน ต่อมา ท่านเซอร์รัสเซล กริมเวด

วันที่แปดของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จำกนั้นน ำท่ำน เสพงำนศิลป์ STREET ART แห่งเมลเบิร์น แค่เดินชมเมืองเมลเบิร์นเก็สำมำรถดื่มด่ ำ
กับงำนศิลปะได้มำกมำย เพรำะเมลเบิร์นขึ้นชื่อว่ำเป็นเมืองแห่ง Street Art ติดอันดับโลกเลยทีเดียว 

ได้ซื้อมาจากอังกฤษ แล้วน ามาประกอบใหม่ โดยต้ังไว้ท่ี สวนฟิทซ์รอย (Fitzroy Gardens) ประเทศออสเตรเลีย เม่ือ
ปี 1934 เพ่ือเป็นของขวัญครบรอบ 100 ปี ของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นการระลึกถึงการเดินทางค้นพบทวีป
ออสเตรเลียของกัปตันคุ๊ก จากนั้นน าท่านชม STREET ART แห่งเมลเบิร์น 

STREET ART



15.25 น. ออกเดินทางจากเมลเบิรน์ สู่ประเทศไทย 
โดยเที่ยวบินที่ TG 466

20.35 น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เปน็คุณ

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำปกติ สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
ตั๋วชั้น บิสสิเนส เพิ่มเท่ำนละ 

165,900.-
157,900.-
149,900.-
141,900.-
47,500.-
24,000.-
83,760.-

162,900.-
154,900.-
146,900.-
138,900.-
47,500.-
24,000.-
83,760.-

163,900.-
155,900.-
147,900.-
139,900.-
47,500.-
24,000.-
83,760.-

ประเภทผู้เดินทำง สมำชิกบัตรหลกั สมำชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,629
1,549
1,469
1,389
475

1,389

1,629
1,549
1,469
1,389
475

1,389

** อัตรำคำ่บรกิำรส ำหรบัจ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต่ ำ ผู้ใหญ่ 15 ท่ำน**
** หำกมจี ำนวนผูเ้ดินทำง 10-14 ท่ำน ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเพิม่ค่ำบรกิำรท่ำนละ 20,000.-

อัตรำคำ่บรกิำร

คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชกิ



อัตรำนี้รวม
• ค่ำตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสำยกำรบินที่ระบุตำมรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ง
• ค่ำโรงแรมท่ีพัก 5 คืน (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ำวีซ่ำ
• ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว, ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
• ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
• ค่ำประกันอุบัติเหตุตลอดกำรเดินทำง ในวงเงิน 1,000,000 บำท และค่ำรักษำพยำบำลเนื่องจำกอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บำท

อัตรำนี้ไม่รวม
• ค่ำท ำหนังสือเดินทำง
• ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินก ำหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่ำน )
• ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่ำโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สงูสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ
- สมำชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชกิบตัรหลัก

หมำยเหต ุ: กำรใชค้ะแนนส ำหรบัสมำชกิ



เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
- ช ำระยอดมดัจ ำ โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่ำนทำงหนำ้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday

- ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด
- ช ำระโดยเงินสด
- ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซใ์บน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลำวดี ฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย
บัญชีกระแสรำยวัน เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจำ่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 30 วันท ำกำร มิฉะนัน้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงินมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ มีควำมจ ำเป็นตอ้งหกั 50% ของอัตรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 14 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืม

สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์

อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว

เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการ

ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลง

ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 

ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน

รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีท่่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้

เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


