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วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

21.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ใกล้กับประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหนา้ที่บริษัทลีลาวดี 

วันที่สองของการเดนิทาง.....
00.01 น. ทะยานสู่ บริสเบน เที่ยวบิน TG 473 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

11.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลยี
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 
เมืองบรสิเบน รัฐควนีสแ์ลนด์ เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ด้วย SNACK BOX
16.00 น. น าท่านเดินทางสู่ทา่เรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ เกาะมอรต์นั ระหว่างการเดินทาง อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ชมวิวทวิทัศนจ์ากบนเรือ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.45 ชม.) เมื่อเรือเทียบท่า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับ อันแสนอบอุ่น 
จาก ทังกาลมูา ไอซ์แลนด ์รีสอรท์ รีสอร์ทเดยีวบนเกาะแห่งนี ้ซึ่งตั้งอยู่ทา่มกลางธรรมชาติอัน งดงาม ไม่ว่าจะเป็นสวนพฤษศาสตร์ที่
ตกแต่งเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือจะเป็นชายหาดสีขาว ที่ลาดยาวไปจน สุดลูกหูลูกตา... 



น าท่านเข้าสูท่ี่พัก พรอ้มเก็บสัมภาระ เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมา สนุกกับกิจกรรม
สุดฮิตของเกาะ นั่นคือการได้ใกลช้ิดกบัเจา้ปลาโลมาปากขวด บนชายหาดของ
รีสอร์ท สนุกกับการให้อาหารเจ้าปลาโลมาจากมือ ของท่านเอง!! โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทคอยดูแล (รับประกันความตื่นเต้น และสนุก พร้อมทั้ง
ประทับใจใน ความแสนรู้ของเจ้าปลาโลมาเหลา่นี)้ 

ค่ า
บริการทา่นดว้ยอาหารทอ้งถิน่

ณ ภัตตาคาร

ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า 



ต้อนรับเช้าวันใหม่กับ ทังกาลูมา รีสอรท์ น าท่านสู่ ท่าเรือ ให้อาหารยามเช้าแก่เหล่า 
นกพิลิแกน ที่จะบินลงมาคาบ อาหารจากมือของท่าน พร้อมรับอากาศสดชื่นริม
ชายหาดก่อนไปสนุกและ ตื่นเต้นกันต่อ กับกิจกรรมสุดท้าทายให้ สารอะดินนาลีนในตัว
ทุกท่านว่ิงเล่นอยู่ในร่างกายกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย อันกว้างใหญ่ พร้อม
สนุกกับ การ เล่นกระดานเล่ือนบนเนินทราย (Sand dune Board) ที่จะน าทุกท่านไถลลง
มาจากเนินทราย ด้วยท่าเลสุดเก๋ กับ การนอนคว ่าหน้า แล้วปล่อยให้กระดานไถลตัวลง
มา ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ รีสอรท์

กลางวนั... บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นขึ้นเรอื
เดินทางกลับสู่เมืองบรสิเบน

วันที่สามของการเดนิทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ WESTERN

ที่พัก : FOUR POINT BY SHERATON HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สี่ของการเดนิทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนโคอาล่าทีม่อีายเุก่าแกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจากโคอาล่าขนปุยแล้ว 
สวนแห่งนี้ยังเป็นบ้านของสัตว์อีกนานาชนิด เช่น จิงโจ้ แทสมาเนียเดวิล วอมแบท 
เม่น สัตว์เลื้อยคลาน ตุ่นปากเป็ด หรือจะเป็น สัตว์หากินกลางคืน อย่างค้างคาว 
นกฮูก และกระรอกบิน อีกด้วย ไม่พลาดกับการแสดงหมาเลี้ยงแกะ สนุกกับความ
แสนรู้ของเจ้าตูบ (EXCLUSIVE!! ให้ท่านไดท้ดลองอุม้โคอาลา่ ด้วยมือของทา่น
เอง พร้อมทัง้รบัภาพถา่ยเปน็ที่ระลกึกลบับ้านอีกด้วย
REMARK : รัฐควีนแลนด์ เป็นรัฐเดยีวในออสเตรเลยี ที่มีกฎหมายอนญุาตใหอุ้้ม
โคอาลา่ได้

Lone Pine Koala Sanctuary 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร

14.55 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยเที่ยวบินที่ QF625
17.20 น. เดินทางถึง เมืองเมลเบิร์น สวรรค์ของผู้รักงานศลิปะและกีฬา ที่ๆ ผสมผสานไว้ซ่ึงความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

ได้เวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ



ค่ า  บริการอาหารค่ า 
ณ ภัตตาคารอาหารไทย THONGLOR 

ที่พัก 
SOFITEL MELBOURNE ON COLLINS 

หรือระดับเทียบเท่า



วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

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

เดินทางสู่ เกรทโอเชีย่น โรด (Great Ocean Road) เส้นทางสุดโรแมนติกที่สวยงาม ชายฝั่ง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าผาเว้าแหว่ง จนแผ่นดินบางส่วนกลายเป็นเกาะหินโดดเด่นอยู่กลาง
ทะเล มีรูปทรงแปลก ๆ ดูสวยงาม สัมผัสกับทัศนียภาพที่จัดเข้าขั้นสวยงามที่สุดในโลก แต่ละ
จุดจะมีความสวยงามท่ีแตกต่างกันออกไป...
Twelve Apostles หรือ 12 สาวกของพระเจ้า ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ายท าภาพยนตร์
จากทั่วโลก Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรูปโค้งขนาดใหญ่ เกิดจากการที่ส่วนตรงกลาง 
ถูกน้ าทะเลกัดเซาะจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่าง คล้ายสะพานโค้ง LONDON BRIDGE หรือ 
สะพานลอนดอน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายสะพานที่ข้ามแม่น้ าเทมส์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น...
กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ที่พัก
SOFITEL MELBOURNE ON COLLINS 

หรือระดับเทียบเท่า

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร SHARKFIN 
บริการท่านด้วยอาหารจีน



วันที่หกของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ด้วยระยะเวลาเดินทางกว่า 2 ชั่วโมง ท่านจะได้พบกับ ควันสีขาวพวยพุ่งพร้อมกับเสียง
หวูดอันเป็นเอกลักษณ์ของรถจักรไอน้ า เป็นสัญญาณบอกว่า ได้เวลานับถอยหลังไป
สัมผัสประสบการณ์การเดินทางแบบย้อนอดีตในต้นศตวรรษที่ 20 นั่นคือ
‘Puffing Billy’ รถจักรไอน้ าแบบยุคโบราณ หนึ่งในจุดเริ่มต้นรถไฟสายวิคตอเรียอัน
เก่าแก่ ที่เพิ่มความพิเศษด้วยโบกี้ที่ผู้โดยสารจะได้นั่งห้อยขาออกมาข้างนอก สร้าง
ความตื่นเต้น เพลิดเพลิน เติมเต็มอรรถรสการเดินทาง พร้อมกับการชมทัศนียภาพ

ของธรรมชาติ และผืนป่าชานเมืองเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ใกล้กับ
อุทยานแห่งชาติ โดยระหว่างทาง มีจุดแวะพักน่าสนใจ
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณหายาก ในป่าพื้นเมือง 
Sherbrooke ช่วงโค้งสะพานไม้ชวนหวาดเสียว ตื่นตาตื่น
ใจกับทะเลสาบมรกต เหมืองถ่านหินเก่า หรือ พิพิธภัณฑ์
รถจักรไอน้ า ให้ทุกท่านได้เก็บเกี่ยวความทรงจ าความเป็น
ออสซี่ ได้อย่างเต็มอ่ิม



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฟิลลิป สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่า
ประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวนิ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ท่านจะได้เห็น
ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง

EXCLUSIVE EXPERIENCE... ตื่นตากับการชมเพนกวนิ จากที่นั่งแบบ UNDERGROUND VIEWING ที่ท่าน
สามารถชมนกเพนกวนิได้ใกล้ชิด

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
บริการทา่นดว้ย ล็อบสเตอร ์ย่างสด ปรุงรสด้วย
น้ าซอสรสอ่อนๆ เพื่อไม่ให้เสียรสชาติความสดใหม่
ของล็อบสเตอรม์าคูก่ับเครื่องเคียงอย่างสลดัและ
ขนมปัง พร้อมด้วยไวน์ขาว และตบท้ายความอร่อย
ด้วย MUB CAKE เนื้อนุ่มละมุ่น 

ที่พัก
SOFITEL MELBOURNE ON COLLINS 

หรือระดับเทียบเท่า



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...

วันที่เจ็ดของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



COOK’S 
COTTAGE

น าท่านชม Cook’s Cottage ถูกสร้างขึ้นเม่ือปี 1755 ในหมู่บ้านเกรทเอตัน 
(Great Ayton) ประเทศอังกฤษ เดิมเป็นบ้านของบิดามารดา กัปตันคุ๊ก บุคคล
ที่ค้นพบทวีปออสเตรเลีย ต่อมาได้ถูกรื้อมาประกอบขึ้นใหม่ที่สวนแห่งนี้ โดย
ท่านเซอร์รัสเซล กริมเวด ได้ซื้อมาจากอังกฤษ แล้วน ามาประกอบใหม่ 

จากนั้นน าท่าน เสพงานศิลป์ STREET ART แห่งเมลเบิร์น แค่เดินชมเมืองเมลเบิร์นเก็สามารถดื่มด่ า
กับงานศิลปะได้มากมาย เพราะเมลเบิร์นขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่ง Street Art ติดอันดับโลกเลยทีเดียว 

โดยตั้งไว้ที่ สวนฟิทซ์รอย (Fitzroy Gardens) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญ
ครบรอบ 100 ปี ของรัฐวิคตอเรีย และเพื่อเป็นการระลึกถึงการเดินทางค้นพบทวีปออสเตรเลียของ
กัปตันคุ๊ก จากนั้นน าท่านชม STREET ART แห่งเมลเบิร์น 

STREET ART



23.30 น. ออกเดินทางจากเมลเบิรน์ สู่ประเทศไทย 
โดยเที่ยวบินที่ TG 462

06.00 น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เปน็คุณ

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

วันที่แปดของการเดินทาง....



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
ตั๋วชั้น บิสเนส เพิ่มท่านละ 

159,900.-
158,900.-
157,900.-
156,900.-
20,500.-
22,000.-
86,955.-

157,900.-
156,900.-
155,900.-
154,900.-
20,500.-
22,000.-
86,955.-

158,900.-
157,900.-
156,900.-
155,900.-
20,500.-
22,000.-
86,955.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1579
1569
1559
1549
1374
1359

1579
1569
1559
1549
1374
1359

** อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง ผู้ใหญ่ 10 ท่าน**
**บริการรถบัส 30 ที่นั่ง 

อัตราคา่บรกิาร

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 5 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าวีซ่า
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตามยอดการช าระจรงิ
- สมาชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชกิบตัรหลัก

หมายเหต ุ: การใชค้ะแนนส าหรบัสมาชกิ



เงื่อนไขการช าระเงนิ
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท
- ช าระยอดมดัจ า โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด
- ช าระโดยเงินสด
- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บน าฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย ์จ ากัด ธนาคารกสกิรไทย
บัญชีกระแสรายวัน เลขที ่ 639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นทีเ่หลอื” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจ า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบรษิัทฯ มีความจ าเป็นตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทั้งหมด



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


