
ร่วมฉลองสู่ปีใหม่ ณ ซิดนีย์ พร้อมเติมความหอม จากกรุ่นกลิ่นลาเวนเดอร์ กับ ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย 

–



Bridestowe
Lavender  Estate



วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ 
ลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

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

วันที่สองของการเดินทาง..... 
00.05 น. ทะยานสู่ เมลเบริน์ เที่ยวบิน TG 465 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย
13.05 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลยี

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว 



น าท่านเดินทางสู่ จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เกาะฟลิลปิ เข้าเขต
อนุรักษ์ธรรมชาต ิที่หาดซัมเมอร์แลนด ์ให้ ท่านได้พบกับประสบการณอ์ัน
น่าประทับใจกับการชื่นชมความนา่รักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็น
กลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามดว้ยสแีสง
ยามพระอาทิตย์เยน็ ท่านจะได้เห็นฝูง เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคนืสูร่ัง



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

ที่พัก GRAND HYATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สามของการเดินทาง... 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



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร SHARKFIN 
บริการท่านด้วยอาหารจีน

ที่พัก GRAND HYATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สี่ของการเดนิทาง.... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.05 น.    น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางต่อไปยังเมือง 
LAUNCESTON โดยเที่ยวบินที ่JQ735

11.10 น. เดินทางถึงเมือง LAUNCESTON 

Hillwood
Berry farm

น าท่านเดินทางสู่ HILLWOOD BERRY FARM สนุกสนานกับการเก็บสตรอเบอร์รี่
สดๆจากไร่ ที่ปลอดสารพิษ (การเก็บผลไม้ ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและสภาพอากาศ โดยจะ
เปลี่ยนหมุนเวียนกัน ทั้งสตรอเบอร์รี่ เชอร์รี่ บลูเบอร์รี่) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัย หรือจะนั่งชิลล์ๆ พร้อมด้วย
ของหวานที่ท าจากผลเบอร์รี่ต่างๆ 
จากนั้นท าท่านเที่ยวชม หุบเขาทามาร์ 
(Tamar Valley) อันเป็นพื้นที่ท่ีมชีื่อเสียง
ทางด้านการผลิตไวน์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอน
เหนือของเมืองลอนเชสตัน นอกจากจะมี
ไวน์รสเยี่ยมที่น่าดึงดูดใจ

กลางวัน... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



Dinner Time
ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลบั
สู่เมือง ลอนเชสตัน 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร 
HALLAMS WATER FRONT

ที่พัก GRAND CHANCELLOR HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



ด้วยระยะเวลากว่า 1 ชั่วโมง... การเดินทางก็มาหยดุอยูท่ี่พืน้ทีก่ว่า 260 เอเคอร์ เปิดให้ทุกท่านไดส้ัมผัสอากาศบรสิุทธิ์ บนความงาม
ทุ่งดอกลาเวนเดอร์สายพนัธุ์ฝรัง่เศส Lavandula angustifolia เป็นลาเวนเดอร์เพียงชนิดเดียวที่ถกูน าไปท าน้ าหอม และประกอบอาหารได ้
แรกเริ่มน้ าหอม LONDON CK DENNY เลือกที่จะน าเมล็ดพนัธุ์ลาเวนเดอร์มาเพาะปลูกที่นี ่ด้วยสภาพอากาศทีเ่หมาะสม เพราะต้องการ
น้ ามันลาเวนเดอร์มาผลิตเป็นน้ าหอมที่ดทีี่สดุในโลก ณ ฟาร์มแหง่นี้ เปิดโอกาสให้ท่านได้เดินชม ถ่ายรูปและซ้ือผลติภัณฑด์อกลาเวนเดอร์
ไม่ว่าจะเป็น น้ ามัน ครีมทาผิว ชา หรือสบู่... 

วันที่ห้าของการเดินทาง.... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Bridestowe Lavender  Estate

เที่ยง... บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้งประจ าเมอืงลอนเชสเตอร์ บนถนน
ชิมเชียส (Cimetiere) ซึ่งมีร้านขายของชื่อดังของออสเตรเลียครบครัน
ไม่ว่าจะเป็น เดวิด โจนส์, เดอะบอดี้ ช้อป, จัส ยีนส์, บู๊ทส์ ฯลฯ จากนั้น
เดินเล่นกันต่อ ผ่านไปสองสามช่วงตึก ร้านรวงขนาดเล็กของย่านช้อป
ปิ้งหายไปกลายเป็นตึกหลังเดี่ยวขนาดใหญ่ โบสถ์คริสต์ โรงแรมระดับ
ห้าดาว โรงแรมราคาประหยัด ที่พักส าหรับแบค็แพ็คเกอร์ สถานที่
น่าสนใจอย่างสวนสาธารณะประจ าเมอืง และ ดีไซน์ เซ็นเตอร์ แทสมาเนีย 
ก็อยู่บริเวณนี้ บนถนนทามาร์ (Tamar) ที่ตัดกับถนนชิมเชียส รวมทั้ง 
อัลเบิร์ต ฮอลล์ (Albert Hall) ศูนย์การประชุมประจ าเมือง อาคารสไตล์
จอร์เจียนหลังแรกทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาคารอนุรักษ์ของเมืองเมื่อ
ปี ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521)

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



วันที่หก
ของการเดินทาง.... 

บริการอาหารเช้า ณ 
ห้องอาหารของโรงแรม

09.35 น.    น าท่านเดินทางสู่ ซิดนีย์
โดยเที่ยวบินที่ JQ746

11.10 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



Sydney Cruise

น าท่านนั่งเรือชมทศันยีภาพ รอบๆอ่าวซิดนีย ์พรอ้ม จิบน้ าชา, 
กาแฟ ยามบ่าย กับบรรยากาศการชม โอเปร่าเฮ้าส์อย่างใกล้ชดิ 

จากนั้นน าทา่น ช้อปปิ้ง ณ ตึกควีนวคิตอเรยี ภายในมีร้านคา้เเบรนด์เนม
มากมาย ส่วนตรงกลางจะเป็นร้านพวกคาเฟ่ หรือ คอฟฟี่ช้อป และ เมื่อเดิน
เข้าไปในอาคาร ชั้นล่างปูด้วยกระเบื้องโบราณชิ้นเล็กๆ ของสมัยศตวรรตที่ 19 
เรียงร้อยเป็นลวดลายคลาสสคิสวยงาม แหงนหน้ามองขึ้นไปที่หลังคา ตรง
ส่วนกลางของอาคารจะเห็นส่วนโค้งของโดมที่กรุด้วยกระจกหลากสทีี่ลดเลีย้ว
เคี้ยวโค้งเข้าหาจดุศนูย์กลางด้วยมุมที่แปลกตา



ที่พัก : RYDGES WORLD 
SQUARE HOTEL 
หรือระดับเทียบเท่า

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร NICK SEAFOOD
บริการทา่นดว้ย FISH AND CHIP และ SEAFOOD PLATTER



Blue Mountain
น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยาน บลูเม้าท์เทน่ (Blue Mountain) ซึ่งแปลเป็น
ภาษาไทยวา่ ภูเขาสนี้ าเงิน ที่มาของชื่อนี้ เนื่องจากในบริเวณนี้มกีารปลกูต้น
ยูคาลิปตัสกันเยอะ ท าให้น้ ามันยูคาลปิตัสทีร่ะเหยบนอากาศท าปฏกิิริยากบัแสงจน
เกิดเป็นสีฟ้า โดยจะสามารถเห็นทอ้งฟ้าบริเวณอุทยานแห่งชาตินี้ เป็นสีฟ้ากว่า
ปกติ

(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2.30 ชม)

วันที่เจ็ดของการเดินทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าทุกท่าน ขึ้น CABLE CAR ชมเขา 3 อนงค์ THREE SISTER ROCKS แท่งหินรูปร่างแปลกตาที่
คล้ายคน แต่เกิดจากน้ าฝนและลมพายุท าปฏิกิริยากับแท่งหิน น าไปสู่ต านานความรักแสนเศร้าของ 3 
สาวพี่น้อง ที่ท าให้เกิดสงครามระหว่างเผ่า ท้ายสุดพวกเธอถูกสาปให้กลายเป็นหิน จากนั้นนั่งรถราง 
สู่เบื้องล่างหุบเขามีการจ าลองเหมืองขุดถ่านหินสมัยก่อน และป่าฝน ที่รอให้ท่านตื่นเต้นกับการผจญ
ภัยครั้งนี้... ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางกลับสู่ ซิดนีย์

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ 
ภัตตาคารอาหารจีน ZILVER 

ท่ีพัก : RYDGES WORLD SQUARE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ได้เวลา...น าท่านเดินทางกลบัสูซ่ิดนีย ์
(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่และ
ช่วงเวลาสุดพิเศษกับการเคาท์ดาวน์ สู่ ปี 2018 ณ อ่าวซิดนีย์



ณ จุดชมพลุไฟที่สวยงามน่าตื่นเต้นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก 
ได้เวลาอันสมควร ร่วมนบัถอยหลงักา้วสูป่ี 2017 เคียงข้างคนทีค่ณุรัก...จากนั้นพลุไฟนับพันดวง ก็ได้โปรยปราย
เหนือท้องฟ้ายามค่ าคืน ที่มีโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮารเ์บอร์เป็นฉากหลัง เป็นอกี 1 ค่ าคืนทีแ่สนสมบรูณแ์บบ



10.00 น. ออกเดินทางจากซิดนีย์ สู่ประเทศไทย 
โดยเที่ยวบินที่ TG 476

15.25 น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เปน็คุณ

วันที่แปดของการเดินทาง...
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ซิดนีย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี ยวเพิ ม

มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

ตั๋วบิสสิเนส เพิ มท่านละ (ผู้ใหญ)่ 

199,800.-

189,900.-

179,900.-

169,900.-

49,800.-

22,000.-

79,890.-

196,900.-

186,900.-

176,900.-

166,900.-

49,800.-

22,000.-

79,890.-

197,900.-

187,900.-

177,900.-

167,900.-

49,800.-

22,000.-

79,890.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,969

1,869

1,769

1,669

498

1,749

1,969

1,869

1,769

1,669

498

1,749

**อัตราค่าบริการส่าหรับจ่านวนผู้เดินทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน**

หากมีจ่านวนผู้เดินทาง 10-14 ท่าน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ มค่าบริการท่านละ 20,000.-

อัตราค่าบริการ

คะแนนสะสมส่าหรับสมาชิก



อัตรานี้รวม

• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าโรงแรมที พัก 6 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)

• ค่าวีซ่า

• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ

• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 

• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าท่าหนังสือเดินทาง

• ค่าน ่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน

- คะแนนสะสมที ได้รับเป็นไปตามยอดการช่าระจริง

- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส่าหรับสมาชิก



เงื อนไขการช่าระเงิน

“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 30,000.- บาท

ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด

ช่าระโดยเงินสด

ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที เหลือ” กรุณาช่าระยอดทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท่าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ่า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื ม

สุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั งนี เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั งนี เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ

บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั งนี เพื อประโยชน์ของผู้ร่วม

เดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์

อื นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตั๋ว

เครื องบินเท่านั น เว้นแต่ต๋ัวเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย 

หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการ

ออกเดินทางของทัวร์นั นๆ หากท่านผู้เดินทางซื อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับ

ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลง

ของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ 

ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั งนี เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยน

รายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่

คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั งนี บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสม

ให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้

เดินทางไป

• เมื อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื อนไขที บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


