
HIGHLIGHT OF AUSTRALIA
SYDNEY - MELBOURNE

ก ำหนดกำรเดินทำง :  25-31 มีนำคม / 4-10, 11-17** เมษำยน / 15-21 พฤษภำคม 2562



วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ 
ลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

15.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัดระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 ใกล้กับประตูทางเข้า
หมายเลข 2  เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าทีบ่รษิัทลีลาวดีดแูลเอกสารและการเชคอิน

17.50 น. ทะยานสู่ ซิดนยี์ เที่ยวบิน TG 475 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบรษิัทเรา 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

(เดินทางในช่วง เดือนเมษา) 16.30 น. : เวลานัดพบ
19.20 น. : ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ เที่ยวบิน TG 475 

วันที่สองของการเดินทาง..... 
07.20น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ คิงฟอรด์ สมิธ ซิดนยี์ ประเทศออสเตรเลยี

หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพธิีการทางศุลกากรเรียบรอ้ยแล้ว 
(เดินทางในช่วงเดือนเมษายน เดินทางถึง ซิดนีย์ 08.20 น.)



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

(ใช้เวลำเดินทำง ประมำณ 2.30 ชม)



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 

ที่พัก : THE GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ได้เวลา...น าท่านเดินทางกลบัสูซ่ิดนีย ์
(ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)



อีก 1 สถำนที่ไม่ควรพลำดเมื่อมำถึง ซิดนีย์ 
กับ Museum of Contemporary Art 
Australia (MOCA) ซึ่งจะโชว์งำนศิลปะร่วม
สมัยตำมชื่อคือ Contemporary Art ดังน้ัน 
มันจะไม่ใช่ Fine Art แท้ๆ แต่จะรวบรวม งำน 
Contemporary Art หลำยแบบอย่ำงพวก 
Installation งำนกรำฟฟิก ภำพถ่ำย 
ฟิล์ม เป็นต้น และยังมีมุมถ่ำยภำพสวยๆ ที่
นักท่องเที่ยวต่ำงชอบที่จะมำเยี่ยมชม และ
ถ่ำยรูปสวยๆ กลับไปอวดเพื่อนๆ เพรำะว่ำมี
มุมถ่ำยภำพแบบสีสันสดใส และมีมุมถ่ำยภำพ
แปลกๆ และสร้ำงสรรค์มำกมำย อิสระให้ทุก
ท่ำนได้สนุกกับกำรถ่ำยภำพและเยี่ยมชมงำน
ศิลปะสมัยใหม่กัน

วันที่สำมของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



น ำท่ำนเข้ำชมภำยในของ OPERA HOUSE สัญลักษณ์ที่ส ำคญัของออสเตรเลีย 
เมื่อก้ำวเข้ำสู่โรงละครแสนพิเศษแห่งนี้ ซึ่งเป็นที่จัดกำรแสดงกว่ำ 1,600 รำยกำร
ทุกปี น ำท่ำนชมทกุแง่มุมของกำรก่อสร้ำงที่ใช้เวลำ 14 ปี รับรู้ดีไซน์อันโดดเด่น
ปฏิวัติวงกำรของสถำปนกิชำวเดนมำร์ค Jorn Utzon ที่น ำไปสู่ศูนยก์ำรแสดง
ระดับโลกแห่งนี้ เข้ำชมมุมพิเศษภำยในโรงละครซิดนยี์โอเปรำเฮำส์

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร



Sydney Cruise

จากนั้นน าท่านนั่งเรือชมทัศนียภาพ รอบๆอ่าวซิดนีย์ พร้อม จิบน้ าชา, 
กาแฟ ยามบ่าย กับบรรยากาศการชม โอเปร่าเฮ้าส์อย่างใกล้ชดิ 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ Pitt Street เอำใจขำช็อป กับถนนเส้นเล็กๆ ที่
รวบรวมแบรนดเ์กือบทกุแบรนด์ ส ำหรับเหล่ำ FAST FASION อย่ำง
พวก Zara, H&M, Uniqlo, Topshop Topman หรืออย่ำง Cotton 
On เป็นเสื้อผ้ำที่เป็นแบรนด์สญัชำตอิอสเตรเลีย พึ่งจะขยำยสำขำเข้ำ
มำในเมืองไทยในไม่กี่ปีมำนี ้และที่ส ำคัญ กำรซื้อสินค้ำจำกทีน่ี่อำจจะถูก
กว่ำในไทยประมำณ 100-500 บำท



ที่พัก : THE GRACE HOTEL
หรือระดับเทียบเท่า

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



วันที่ สี่
ของกำรเดินทำง.... 

บริกำรอำหำรเช้ำ ณ 
ห้องอำหำรของโรงแรม

09.35 น.     น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมลเบิร์น
โดยเที่ยวบินท่ี …..

11.10 น. เดินทำงถึงเมืองเมลเบิร์น 
ประเทศออสเตรเลีย

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



น าท่านเดินทางสู่ จำกนั้นน ำทำ่นเดินทำงสู่ เกำะฟลิลปิ เข้ำเขต
อนุรักษ์ธรรมชำต ิที่หำดซัมเมอร์แลนด ์ให้ ท่ำนได้พบกับประสบกำรณอ์ัน
น่ำประทับใจกับกำรชื่นชมควำมนำ่รักของ ฝูงเพนกวิน ที่อยู่รวมกันเป็น
กลุ่มใหญ่บนชำยหำดตำมธรรมชำติ ในบรรยำกำศอันสวยงำมดว้ยสแีสง
ยำมพระอำทิตย์เยน็ ท่ำนจะได้เห็นฝูง เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยก
ขบวนพำเหรดขึ้นจำกทะเลเพื่อกลับคนืสูร่ัง



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
บริกำรทำ่นดว้ย ล็อบสเตอร ์ย่ำงสด ปรุงรสด้วย
น้ ำซอสรสอ่อนๆ เพื่อไม่ให้เสียรสชำติควำมสดใหม่
ของล็อบสเตอร์มำคู่กับเครื่องเคียงอย่ำงสลดัและ
ขนมปัง พร้อมด้วยไวน์ขำว และตบท้ำยควำมอร่อย
ด้วย MUB CAKE เนื้อนุ่มละมุ่น 

ที่พัก GRAND HYATT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันที่ห้าของการเดินทาง... 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 จนแผ่นดินบำงส่วนกลำยเป็นเกำะหินโดดเด่นอยู่กลำงทะเล 
มีรูปทรงแปลก ๆ ดูสวยงำม สัมผัสกับทัศนียภำพที่จัดเข้ำขั้นสวยงำมที่สุดในโลก แต่ละจุดจะมี
ควำมสวยงำมที่แตกต่ำงกันออกไป...
Twelve Apostles หรือ 12 สำวกของพระเจ้ำ ซึ่งเป็นสถำนที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ำยท ำภำพยนตร์
จำกทั่วโลก Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรูปโค้งขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรที่ส่วนตรงกลำง ถูก
น้ ำทะเลกัดเซำะจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่ำง คล้ำยสะพำนโค้ง LONDON BRIDGE หรือ สะพำน
ลอนดอน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ำยสะพำนที่ข้ำมแม่น้ ำเทมส์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น...

กลำงวัน     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



ค่ า  บริการอาหารค่ า 
ณ ภัตตาคารอาหารไทย THONGLOR 

ที่พัก
GRAND HYATT HOTEL

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...

วันที่หกของการเดินทาง... 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 

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

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

STREET ART



00.30 น. ออกเดินทางจากเมลเบิรน์ สู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 462

05.40 น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เปน็คุณ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง....

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร SHARKFIN 
บริการท่านดว้ยอาหารจีน

ได้เวลาอันสมควร น าท่าเนดินทางสู่ สนามบิน



23.30 น. ออกเดินทางจากเมลเบิรน์ สู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 462

06.00 น. เพียงชั่วครู่ “เดินทางถึง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนวิเศษ 

ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ลีลา...ที่เปน็คุณ

วันที่เจ็ดของการเดินทาง.... (ช่วงเดือนเมษายน เป็นต้นไป)

ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร SHARKFIN 
บริการท่านดว้ยอาหารจีน

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่ สนามบิน



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
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ)่ลด
ตั๋วบิสสิเนส (ผู้ใหญ)่ ท่านละ
ตั๋วบิสสิเนส (เด็ก) ท่านละ

167,900.-

159,900.-

151,900.-

142,900.-

29,000.-

20,000.-

86,690.-

69,550.-

164,900.-

156,900.-

148,900.-

139,900.-

22,000.-

20,000.-

86,690.-

69,550.-

165,900.-

157,900.-

149,900.-

140,900.-

22,000.-

20,000.-

86,690.-

69,550.-

อัตราค่าบริการ

** ขอสงวนสิทธิ์ผู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป **
หากมีจ านวนผู้เดินทาง 8-9 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มค่าบริการท่านละ 15,000.-

หากเดินทาง ช่วง 11-17 เมษายน 2562 เพิ่มท่านละ 3,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก
• ค่ารถรับส่งระหว่างน่าเที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 500,000 บาท

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 (ผู้ใหญ)่ 

1,649.-

1,569.-

1,489.-

1,399.-

290

1,449.-

1,649.-

1,569.-

1,489.-

1,399.-

290

1,449.-

คะแนน ส าหรับสมาชิก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รับเปน็ไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื อนไขการช่าระเงิน
“การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000.- บาท
ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลเิดย์ จ่ากัด
ช าระโดยเงินสด
ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน่าฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6640023)
ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ่ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจ่ายส่วนที เหลือ” กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลิก : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจ่า
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ่าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและค่าอาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%



หมายเหตุและเงื อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื มสุราบนรถ, ก่อเสียง
ร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่
สะดวกในการเดินทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

ขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื นทดแทนหากท่าน
ต้องการ

• 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 อต๋ัวเครื องบินเท่านั้น เว้นแต่

ตั๋วเครื 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 ประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื องบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใช้จ่าย
ที เกิดขึ้น

• 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, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของสถานที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยน
รายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่
คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดข้ึนแก่ทรัพย์สินของท่าน 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 ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้
ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านได้
เดินทางไป

• เมื อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื อนไขที บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


