
ก ำหนดกำรเดินทำง

HAPPINESS IS ALL AROUND IN AUSTRALIA

25 ธนัวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (8วนั 6คืน)



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 ณ ภัตตาคาร
17.00 น. น าท่านเดินทางสู่ทา่เรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่ เกาะมอรต์นั ระหว่างการเดินทาง อิสระพักผ่อนตาม
อัธยาศัย ชมววิทวิทัศนจ์ากบนเรือ (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.45 ชม.) เมื่อเรือเทียบท่า ท่านจะได้พบกับการต้อนรับ อันแสนอบอุ่น 
จาก ทังกาลมูา ไอซ์แลนด ์รีสอรท์ รีสอร์ทเดียวบนเกาะแห่งนี ้ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอัน งดงาม ไม่ว่าจะเป็นสวนพฤษศาสตร์ที่
ตกแต่งเอาไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือจะเป็นชายหาดสีขาว ที่ลาดยาวไปจน สุดลูกหูลูกตา... 



น าท่านเข้าสูท่ี่พัก พรอ้มเก็บสัมภาระ เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าลงมา สนุกกับ
กิจกรรมสุดฮิตของเกาะ นั่นคือการได้ใกล้ชิดกบัเจ้าปลาโลมาปากขวด บน
ชายหาดของ รสีอร์ท สนุกกับการให้อาหารเจ้าปลาโลมาจากมอื ของท่าน
เอง!! โดยจะมีเจ้าหน้าทีข่องรีสอร์ทคอยดแูล (รับประกันความตื่นเต้น และสนุก 
พร้อมทั้งประทับใจใน ความแสนรู้ของเจ้าปลาโลมาเหล่านี้) 

ค่ า   บริการทา่นดว้ย STEAK ย่างบนหนิรอ้น

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
บริการทา่นดว้ย อินเตอรบ์ฟุเฟต่์

ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นขึ้นเรอื
เดินทางกลบัสู่เมอืงบรสิเบน

วันที่สามของการเดนิทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านขึ้นเรือกลับมาสู่ เมืองบรสิเบน รัฐควีนสแ์ลนด์ เมือง
ใหญ่อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่น ้า 
บริสเบน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 15 นาที) น าท่าน
เดินทางต่อไปยัง เมืองโกลโคสค์ ซึ่งห่างจากเมือง บริสเบน 
ไปทางใต(้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่ีมีชายหาดสีทอง
ทอดยาว เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียวและ มีไลฟ์ สไตส์ 
ส าหรับวันหยุดพักผ่อน นอกจากน้ียังเป็นสวรรค์แห่งนักโต้
คลื่นอีกด้วย และโกลด์โคสต์ยังติดอันดับ เมืองหลวงท่ีพร้อม
มอบความสุขสนุกสนานให้กับทุกคนในครอบครัว ด้วยมีธีม
พาร์คต่างๆ มากมาย สวรรค์แห่งวัน พักผ่อนชื่อดัง พร้อม
แล้วที่จะต้อนรับท่านด้วยกิจกรรมสุดตื่นเต้น ท้าทาย หรือใน
แบบสบายๆ ด้วยแสงแดดอบอุ่น ตลอดท้ังปี 

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก PALLAZZO VERSACE HOTEL หรือเทยีบเท่า



น าท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม จับปยูกัษ ์(CATCH A CRAB) ณ แม่น ้า TWEED 
RIVER กิจกรรมที่ได้รับรางวัลมากมายจากการ ท่องเท่ียวออสเตรเลีย เริ่มจาก
น าท่านลงเรือ เพื่อล่องไปตามแม่น ้า และมุ่งหน้าหาเพื่อตามหา เจ้า YABBIE (กุ้ง
มังกรตัวเล็ก ) เพื่อ น ามาท าเป็นเหยื่อล่อปูยักษ์ ระหว่างทาง ท่านจะได้เพลิดเพลิน
กับ การให้อาหารนกพิลิแกน ที่ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเท่ียว จากนั้นน าท่าน
เข้าสู่ ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ การจับปูยักษ์ ท่านจะสนุกสนานกับการจับปูยักษ์ด้วย
ตัวของท่านเอง โดยการเอาเหยื่อที่หามาได้ (YABBIE) ใส่ไว้ใน ตะแกรงแล้วหย่อน
ลงไปในน้ า เพื่อล่อเจ้าปูยักษ์มาติดกับ... 

วันที่สีข่องการเดนิทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ฮาร์เบอร ์ทาวน์ เอ้าท์เลต็ ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นน าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อิสระ ท่านเลือกซื้อและช้อปสินค้าต่างๆมากมาย สนุกสนาน
กับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, 
QUICKSILVER เป็นต้น หรือสินค้ากีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE 
NORTH FACE… ฯลฯ จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ 
เช่น KATIES, LILI, LISAHO,MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, 
DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็นต้น...
ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองโกลโคสค ์

เท่ียง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก PALLAZZO VERSACE HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า



วันที่ห้าของการเดนิทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สวนโคอาลา่ที่มีอายุเก่าแก่ที่สดุและใหญท่ี่สดุในโลก นอกจากโคอาล่าขนปุยแล้ว สวนแห่งนี้ยัง
เป็นบ้านของสัตว์อีกนานาชนิด เช่น จิงโจ้ แทสมาเนียเดวิล วอมแบท เม่นสัตว์เลื้อยคลาน 
ตุ่นปากเป็ด หรือจะเป็น สัตว์หากินกลางคืน อย่างค้างคาว นกฮูก และกระรอกบิน อีกด้วย 
ไม่พลาดกับการแสดงหมาเลี้ยงแกะ สนุกกับความแสนรู้ของเจ้าตูบ (EXCLUSIVE!! ให้ท่านได้
ทดลองอุม้โคอาลา่ ด้วยมือของท่านเอง พร้อมทั้งรบัภาพถ่ายเป็นที่ระลกึกลบับ้านอีกด้วย
REMARK : รัฐควีนแลนด์ เป็นรัฐเดียวในออสเตรเลยี ที่มีกฎหมายอนุญาตให้อุม้โคอาลา่ได้

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.35 น. น าท่านเดินทางสู่เมืองเมลเบิรน์ โดยเที่ยวบินที่ QF539
17.10 น. เดินทางถึง เมืองซิดนีย์ 

ได้เวลาอนัสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบิน

น าท่านเดินทางสู่เมืองบริสเบน โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.



ที่พัก : THE GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ า... บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารไทย ร้านเกสร



อีก 1 สถานที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึง ซิดนีย์ 
กับ Museum of Contemporary Art 
Australia (MOCA) ซึ่งจะโชว์งานศิลปะร่วม
สมัยตามชื่อคือ Contemporary Art ดังนั้น 
มันจะไม่ใช่ Fine Art แท้ๆ แต่จะรวบรวม งาน 
Contemporary Art หลายแบบอย่างพวก 
Installation งานกราฟฟิก ภาพถ่าย 
ฟิล์ม เป็นต้น และยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆ ที่
นักท่องเที่ยวต่างชอบที่จะมาเยี่ยมชม และ
ถ่ายรูปสวยๆ กลับไปอวดเพื่อนๆ เพราะว่ามี
มุมถ่ายภาพแบบสีสันสดใส และมีมุมถ่ายภาพ
แปลกๆ และสร้างสรรค์มากมาย อิสระให้ทุก
ท่านได้สนุกกับการถ่ายภาพและเยี่ยมชมงาน
ศิลปะสมัยใหม่กัน

วันที่หกของการเดนิทาง... บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเข้าชมภายในของ OPERA HOUSE สัญลักษณ์ที่ส าคญัของออสเตรเลีย 
เมื่อก้าวเข้าสู่โรงละครแสนพิเศษแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่จัดการแสดงกว่า 1,600 รายการ
ทุกปี น าท่านชมทกุแง่มุมของการก่อสร้างที่ใช้เวลา 14 ปี รับรู้ดีไซน์อันโดดเด่น
ปฏิวัติวงการของสถาปนกิชาวเดนมาร์ค Jorn Utzon ที่น าไปสู่ศูนยก์ารแสดง
ระดับโลกแห่งนี้ เข้าชมมุมพิเศษภายในโรงละครซิดนยี์โอเปราเฮาส์

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



Sydney Cruise

จากนั้นน าท่านนั่งเรือชมทัศนียภาพ รอบๆอ่าวซิดนีย์ พร้อม จิบน้ าชา, 
กาแฟ ยามบ่าย กับบรรยากาศการชม โอเปร่าเฮ้าส์อย่างใกล้ชดิ 

น าท่านเดินทางสู่ Pitt Street เอาใจขาช็อป กับถนนเส้นเล็กๆ ที่
รวบรวมแบรนดเ์กือบทกุแบรนด์ ส าหรับเหล่า FAST FASION อย่าง
พวก Zara, H&M, Uniqlo, Topshop Topman หรืออย่าง Cotton 
On เป็นเสื้อผ้าที่เป็นแบรนด์สญัชาตอิอสเตรเลีย พึ่งจะขยายสาขาเข้า
มาในเมืองไทยในไม่กี่ปีมานี ้และที่ส าคัญ การซื้อสินค้าจากทีน่ี่อาจจะถูก
กว่าในไทยประมาณ 100-500 บาท



ที่พัก : THE GRACE 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 : THE GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ได้เวลา...น าท่านเดินทางกลบัสูซ่ิดนีย ์
(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานที่และ
ช่วงเวลาสุดพิเศษกับการเคาท์ดาวน์ สู่ ปี 2018 ณ อ่าวซิดนีย์



ณ จุดชมพลุไฟที่สวยงามน่าตื่นเต้นที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก 
ได้เวลาอันสมควร ร่วมนบัถอยหลงักา้วสูป่ ี2019 เคียงข้างคนทีค่ณุรัก...จากนั้นพลุไฟนบัพันดวง ก็ได้โปรยปราย
เหนือท้องฟ้ายามค่ าคืน ที่มีโอเปร่าเฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นฉากหลัง 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 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 

199,800.-
189,800.-
179,800.-
169,800.-
57,900.-
24,000.-
88,955.-

196,800.-
186,800.-
176,800.-
166,800.-
57,900.-
24,000.-
88,955.-

197,800.-
187,900.-
177,800.-
167,800.-
57,900.-
24,000.-
88,955.-

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) 

1,968.-
1,868.-
1,768.-
1,668.-
579

1,728.-

1,968.-
1,868.-
1,768.-
1,668.-
579

1,728.-

** อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผู้เดินทางขัน้ต่ า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน** บริการรถบสั 30 ที่นั่ง
หากมีจ านวนผูเ้ดินทาง 10-14 ท่านเพิม่ทา่นละ 20,000.-

อัตราคา่บรกิาร

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมท่ีพัก 6 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 ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 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



หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่ม

สุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะ
บางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วม
เดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่น
ทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋ว
เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย 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, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• 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 ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแล้วขา้งตน้


