
ก ำหนดกำรเดินทำง :

25 กุมภำพันธ์ – 4 มีนำคม
18-25 มีนำคม, 1-8 เมษำยน
10-17** เมษำยน 



วันแรกของกำรเดนิทำง... เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ 
ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบนิไทย”

15.30 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนทีจุ่ดนัดระหว่ำงประเทศขำออก ชั้น 4 ใกล้กับประตูทำงเข้ำ
หมำยเลข 2  เคำน์เตอร์ C พบกับเจ้ำหน้ำทีบ่รษิัทลีลำวดีดแูลเอกสำรและกำรเชคอิน

17.50 น. ทะยำนสู่ ซิดนยี์ เที่ยวบิน TG 475 พร้อมรับบริกำรจำกมัคคุเทศก์ของบรษิัทเรำ 
ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่จำกกำรบินไทย

(เดินทำงในช่วง เดือนเมษำ) 16.30 น. : เวลำนัดพบ
19.20 น. : ออกเดินทำงสู่ซิดนีย์ เที่ยวบิน TG 475 

วันที่สองของกำรเดินทำง..... 
07.20น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติ คิงฟอร์ด สมธิ ซิดนยี์ ประเทศออสเตรเลยี

หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพิธีกำรทำงศุลกำกรเรียบร้อยแล้ว 



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 ำทุกท่ำน ขึ้น CABLE CAR ชมเขำ 3 อนงค์ THREE SISTER ROCKS แท่งหินรูปร่ำงแปลกตำที่
คล้ำยคน แต่เกิดจำกน้ ำฝนและลมพำยุท ำปฏิกิริยำกับแท่งหิน น ำไปสู่ต ำนำนควำมรักแสนเศร้ำของ 3 
สำวพี่น้อง ที่ท ำให้เกิดสงครำมระหว่ำงเผ่ำ ท้ำยสุดพวกเธอถูกสำปให้กลำยเป็นหิน จำกนั้นนั่งรถรำง 
สู่เบื้องล่ำงหุบเขำมีกำรจ ำลองเหมืองขุดถ่ำนหินสมัยก่อน และป่ำฝน ที่รอให้ท่ำนตื่นเต้นกับกำรผจญ
ภัยครั้งนี้... ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ ซิดนีย์

กลำงวนั บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร



ค่ ำ... บริกำรอำหำรค่ ำ ณ 
ภัตตำคำรอำหำรจีน ZILVER 

ได้เวลำ...น ำท่ำนเดินทำงกลบัสูซ่ิดนีย ์
(ใช้ระยะเวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั่วโมง)

ที่พัก : MERCURE SYDNEY HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ



Taronga Zoo

วันที่สำมของกำรเดินทำง.....
บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 

น ำทุกท่ำนเข้ำเยี่ยมชม สวนสตัวท์ำรองกำ้ ซึ่งตั้งอยู่ริมอ่ำว
ซิดนีย์ ท ำให้ทุกท่ำนสำมำรถชมวิวอ่ำวซิดนียไ์ดอ้ย่ำงชัดเจน ทั้ง
โอเปร่ำเฮำส์ หรือ จะเป็นสะพำนฮำรเ์บอรบ์รดิส ์อิสระให้ทุกทำ่นได้
เที่ยวชมตำมอัธยำศัย กับควำมน่ำรกัของสัตว์นำนำชนิดๆ 
ไม่พลำดที่จะไปเยี่ยมเยียน โคอำล่ำสุดนำ่รัก เกำะอยู่ตำมต้นไม้ 
ซะจนเหมือนกับตุ๊กตำ จิงโจ้สัตว์ประจ ำชำติออสเตรเลีย ชมยีรำฟ
พร้อมภำพอ่ำวซิดนีย ์เป็นต้น 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



Sydney Cruise

น ำท่ำนนั่งเรือชมทศันยีภำพ รอบๆอ่ำวซิดนีย ์พรอ้ม จิบน้ ำชำ, 
กำแฟ ยำมบ่ำย กับบรรยำกำศกำรชม โอเปร่ำเฮ้ำส์อย่ำงใกล้ชดิ 

จำกนั้นน ำทำ่น ช้อปปิ้ง ณ ตึกควีนวคิตอเรยี ภำยในมีร้ำนคำ้เเบรนด์เนม
มำกมำย ส่วนตรงกลำงจะเป็นร้ำนพวกคำเฟ่ หรือ คอฟฟี่ช้อป และ เมื่อเดิน
เข้ำไปในอำคำร ชั้นล่ำงปูด้วยกระเบื้องโบรำณชิ้นเล็กๆ ของสมัยศตวรรตที ่19 
เรียงร้อยเป็นลวดลำยคลำสสคิสวยงำม แหงนหน้ำมองขึ้นไปที่หลังคำ ตรง
ส่วนกลำงของอำคำรจะเห็นสว่นโค้งของโดมที่กรุด้วยกระจกหลำกสทีี่ลดเลีย้ว
เคี้ยวโค้งเข้ำหำจดุศนูย์กลำงด้วยมุมที่แปลกตำ



...เดินเล่นเบำๆ ภำยในสวน
พฤกษศำสตร์แห่งซิดนีย ์ROYAL 
BOTANIC GARDEN ชมบรรยำกำศ
พืชพันธุ์ธรรมชำตินำนำพันธุ ์สูด
อำกำศที่สดชืน่ให้เต็มปอด เพลิดเพลิน
กับกำรถ่ำยรปูทีจุ่ดชมวิวมิสซิส
แม็คควอรี่ MRS. MACQUARIE’S 
CHAIR ที่มองออกไปเห็นวิวพำโนรำม่ำ
สวยๆ ของโอเปร่ำเฮ้ำส์ OPERA 
HOUSE โรงอุปรำกร 1 ในสิ่ง
มหัศจรรย์ยุคปัจจุบันอีกทั้งเป็นมรดก
โลกที่ส ำคัญอีกแห่งหนึง่ และสะพำน
ซิดนีย์ฮำร์เบอร์ HARBOUR BRIDGE 
สะพำนระนำบเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก...

จุดชมวิวที่สวยที่สุด... MRS. MACQUARIE’S CHAIR 



ค่ ำ...  บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
ที่พัก : MERCURE SYDNEY HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ



10.00 น น ำท่ำนออกดินทำงสู่เมืองบริสเบน โดยสำยกำรบิน Qantas เท่ียวบินที่ QF....
10.30 น. เดินทำงถึงเมืองบริสเบน

น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ เดินทำงสู่ เกำะมอรต์นั ระหว่ำงกำรเดินทำง อิสระพักผ่อนตำมอัธยำศัย ชมวิว
ทิวทัศน์จำกบนเรือ (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 1.45 ชม.) เม่ือเรือเทียบท่ำ ท่ำนจะได้พบกับกำรต้อนรับ อันแสนอบอุ่น จำก ทังกำลูมำ ไอซ์แลนด์ 
รีสอร์ท รีสอร์ทเดียวบนเกำะแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติอัน งดงำม ไม่ว่ำจะเป็นสวนพฤษศำสตร์ที่ตกแต่งเอำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือ
จะเป็นชำยหำดสีขำว ที่ลำดยำวไปจน สุดลูกหูลูกตำ... 

วันที่สี่ของกำรเดินทำง..... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนเข้ำสู่ท่ีพัก พร้อมเก็บสัมภำระ เพ่ือเปล่ียนเส้ือผ้ำลงมำ สนุกกับกิจกรรม
สุดฮิตของเกำะ นั่นคือกำรได้ใกล้ชิดกบัเจ้ำปลำโลมำปำกขวด บนชำยหำดของรี
สอร์ท สนุกกับกำรให้อำหำรเจ้ำปลำโลมำจำกมือ ของท่ำนเอง!! โดยจะมี
เจ้ำหน้ำที่ของรีสอร์ทคอยดูแล (รับประกันควำมตื่นเต้น และสนุก พร้อมทั้ง
ประทับใจใน ควำมแสนรู้ของเจ้ำปลำโลมำเหลำ่นี)้ 

ค่ ำ
บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พัก TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร



ต้อนรับเช้ำวันใหม่กับ แทงกำลูมำ รีสอรท์ น ำท่ำนสู่ ท่ำเรือ ให้อำหำรยำมเช้ำแก่เหล่ำ 
นกพิลิแกน ที่จะบินลงมำคำบ อำหำรจำกมือของท่ำน พร้อมรับอำกำศสดชื่นริม
ชำยหำดก่อนไปสนุกและ ตื่นเต้นกันต่อ กับกิจกรรมสุดท้ำทำยให้ สำรอะดินนำลีนในตัว
ทุกท่ำนว่ิงเล่นอยู่ในร่ำงกำยกับ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย อันกว้ำงใหญ่ พร้อม
สนุกกับ กำร เล่นกระดำนเล่ือนบนเนินทรำย (Sandune Board) ที่จะน ำทุกท่ำนไถลลง
มำจำกเนินทรำย ด้วยท่ำสุดเก๋ กับ กำรนอนคว ่ำหน้ำ แล้วปล่อยให้กระดำนไถลตัวลงมำ 
ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ รีสอรท์

กลำงวนั... บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร

ได้เวลำอนัสมควรน ำทำ่นขึ้นเรอื
เดินทำงกลับสู่เมืองบรสิเบน

วันที่ห้ำของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนขึ้นเรือกลับมำสู่ เมืองบรสิเบน รัฐควีนสแ์ลนด์ เมือง
ใหญ่อันดับสำมของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่น ้ำ 
บริสเบน (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1ชั่วโมง 15 นำที) น ำท่ำน
เดินทำงต่อไปยัง เมืองโกลโคสค์ ซึ่งห่ำงจำกเมือง บริสเบน 
ไปทำงใต(้ใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีชำยหำดสีทอง
ทอดยำว เป็นเมืองแห่งกำรท่องเท่ียวและ มีไลฟ์ สไตส์ 
ส ำหรับวันหยุดพักผ่อน นอกจำกน้ียังเป็นสวรรค์แห่งนักโต้
คลื่นอีกด้วย และโกลด์โคสต์ยังติดอันดับ เมืองหลวงท่ีพร้อม
มอบควำมสุขสนุกสนำนให้กับทุกคนในครอบครัว ด้วยมีธีม
พำร์คต่ำงๆ มำกมำย สวรรค์แห่งวัน พักผ่อนชื่อดัง พร้อม
แล้วที่จะต้อนรับท่ำนด้วยกิจกรรมสุดตื่นเต้น ท้ำทำย หรือใน
แบบสบำยๆ ด้วยแสงแดดอบอุ่น ตลอดท้ังปี 

ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พัก THE STAR GOLD COAST HOTEL หรือเทยีบเทำ่



ท่ำนเดินทำงสู่ มูฟวีเ่วลิด์ ของวอร์เนอร์บรำเธอร์ส ให้ท่ำนได้ชมโรงถำ่ยภำพยนตรท์ี่เปน็โลกแห่ง
จินตนำกำรของผู้มำเยอืนจำกนำนำประเทศ สัมผัสกับตัวละครของโรงภำพยนตร์ทีม่ีชือ่เสียง น ำ
ท่ำนนั่งรถไฟชมเทคนิคกำรถ่ำยท ำภำพยนตรช์ือ่ดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบทแมน ชมกำรแสดง
ของสตั้นแมนในเรื่องโปลิตจติไม่ว่ำง ฯลฯ กระทบไหลด่ำรำชื่อดงั อำทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ำย
แสนกล ชมแบทแมนภำพยนตร์สำมมิติในโรงหนังไฮเทคจำกฮอลลีวู้ด ล่องแพตำมหำบั๊กบันนี และนั่ง
รถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนั่งรถไฟเหำะตีลังกำทีต่ื่นเตน้เรำ้ใจ ห้ำมพลำดโชว์มำใหม่กำร
แสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER เป็นกำรแสดงที่ตื่นตำตื่นใจ กำรแข่งรถ
มอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ที่มีกำรขับอยำ่งผำดโผน ทะลุก ำแพง และสิ่งกีดขวำง พร้อม SPECIAL 
EFFECT สมจริง เป็นกำรจ ำลองฉำกจรงิจำกภำพยนตร์ HOLLY WOOD ห้ำมพลำด ขบวน
พำเหรดของเหล่ำตัวกำร์ตูน WARNER BROTHER เช่น บั๊กบันนี่ สคูปปี้ดู ภำยใต้หลังคำโปรง่ใส
ไม่ต้องร้อน และเปียกฝน เครื่องเล่น SCOOPY DOO SPOOKY รถไฟเหำะตีลังผำดโผน น ำท่ำน
ไปยังดินแดนในโลกอำกำศ พบกับกำรผจญภัยอันแสนสนกุมนัและประทบัใจ BAT WING เป็นเครื่อง
เล่นที่มีควำมสูงถึง 60 เมตร โดยน ำท่ำนขึ้นไปชมทวิทัศน์ของ MOVIE WORLD ก่อนพบกับควำม
ตื่นเต้นและ หวำดเสียวโดยกำรทิ้งดิง่ลงมำถึงพื้นดว้ยควำมชนั 90 องศำ และสนุกประทับใจ

วันที่หกของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

กลำงวัน อิสระอำหำรกลำงวัน เพื่อควำมสะดวกในกำรเที่ยวชม



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พัก THE STAR GOLD COAST HOTEL 
หรือระดบัเทยีบเท่ำ



น ำท่ำนร่วมสนุกกับกิจกรรม จับปยูกัษ ์(CATCH A CRAB) ณ แม่น ้ำ TWEED 
RIVER กิจกรรมที่ได้รับรำงวัลมำกมำยจำกกำร ท่องเท่ียวออสเตรเลีย เริ่มจำก
น ำท่ำนลงเรือ เพื่อล่องไปตำมแม่น ้ำ และมุ่งหน้ำหำเพื่อตำมหำ เจ้ำ YABBIE (กุ้ง
มังกรตัวเล็ก ) เพื่อ น ำมำท ำเป็นเหยื่อล่อปูยักษ์ ระหว่ำงทำง ท่ำนจะได้เพลิดเพลิน
กับ กำรให้อำหำรนกพิลิแกน ที่ต่ำงมำคอยอำหำรจำกนักท่องเท่ียว จำกนั้นน ำท่ำน
เข้ำสู่ ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ กำรจับปูยักษ์ ท่ำนจะสนุกสนำนกับกำรจับปูยักษ์ด้วย
ตัวของท่ำนเอง โดยกำรเอำเหยื่อที่หำมำได้ (YABBIE) ใส่ไว้ใน ตะแกรงแล้วหย่อน
ลงไปในน้ ำ เพื่อล่อเจ้ำปูยักษ์มำติดกับ... 

วันทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ ฮำร์เบอร ์ทำวน์ เอ้ำท์เลต็ ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นน ำทั้งใน
ประเทศและต่ำงประเทศ อิสระ ท่ำนเลือกซื้อและช้อปสินค้ำต่ำงๆมำกมำย สนุกสนำน
กับกำรช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ในประเทศ อำทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, 
QUICKSILVER เป็นต้น หรือสินค้ำกีฬำ เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE 
NORTH FACE… ฯลฯ จำกนั้นเพลิดเพลินกับกำรช้อปปิ้งสินค้ำแบรนด์ดังต่ำงๆ 
เช่น KATIES, LILI, LISAHO,MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, 
DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็นต้น...
ได้เวลำอนัสมควร น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู ่เมืองบรสิเบน

เท่ียง   บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบนิ

23.40 น. ออกเดินทำงจำกบริสเบน สู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที ่TG 478 

วันที่แปดของกำรเดินทำง.....
05.50 น. เพียงชั่วครู่ “บินลงสู่ภำคพื้นประเทศ ณ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ”

ด้วยภำพควำมทรงจ ำอันแสนวิเศษ 

ลีลำวดี ฮอลิเดย์
ลีลำ...ที่เป็นคุณ



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

189,900.-
180,900.-
170,900.-
161,900.-
32,900.-
26,000.-

186,900.-
177,900.-
167,900.-
158,900.-
32,900.-
26,000.-

187,900.-
178,900.-
168,900.-
159,900.-
32,900.-
26,000.-

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 )
พักเด่ียวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,869
1,779
1,679
1,589
329

1,609

1,869
1,779
1,679
1,589
329

1,609

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

หำกเดนิทำงชว่ง 10-17 เมษำยน 2561 เพิ่มทำ่นละ 10,000.-

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



หมำยเหตแุละเงือ่นไขในกำรรบับรกิำร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ดื่ม

สุรำบนรถ, ก่อเสียงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพื่อไปท ำงำน หรือเพื่อกำรอ่ืนใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ
บำงเส้นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่มีเด็กทำรกอำยุต่ ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไม่ให้บริกำรแก่ท่ำนที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้นทำง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ของท่ำนที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมัดจ ำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้แก่ลูกค้ำท่ำนต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทำงท่ำนอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีที่มีผู้เดินทำงต่ ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหำกท่ำนต้องกำร

• ในกรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย 
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร

หำกยกเลิกก่อนเดินทำง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร

• ในกรณีที่ท่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่ำนั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่ถูกต้อง, พกพำสิ่งของผิด
กฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน

• ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อน เพื่อขอค ำยืนยันส ำหรับกำร
ออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตั๋วหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส ำหรับ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก ำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ  ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 5 วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ 
ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกที่สุด

• สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรของสถำนที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รำยกำรเพื่อให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก ำนัลต่ำง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตำมอัธยำศัย

• ต ำแหน่งที่นั่งบนเครื่องบินเป็นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สำมำรถเลือกต ำแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่นั่งให้แก่ท่ำนและครอบครัวตำมควำมเหมำะสม
ให้ดีที่สุดภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้มำ

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีที่ได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงที่เช่ือมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่ำนได้
เดินทำงไป

• เมื่อทำ่นจองทวัรแ์ละช ำระมดัจ ำแลว้ หมำยถงึทำ่นยอมรบัในขอ้ควำมและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขำ้งตน้


