
ก ำหนดกำรเดินทำง :

25-31 มีนำคม
2-8, 9-15** เมษำยน
25 เม.ย. – 1 พ.ค. 62
14-20 พ.ค. 62



วันแรกของกำรเดนิทำง... เข้ำสู่ห้วงเวลำแห่งควำมสุขอย่ำงสมบูรณ์แบบ 
ลัดฟ้ำด้วย “สำยกำรบนิไทย”

15.30 น. ลีลำวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่ำนที่จุดนัดระหว่ำงประเทศขำออก 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..... 
07.20 น. เดินทำงถึง สนำมบินนำนำชำติ คิงฟอรด์ สมิธ ซิดนยี์ ประเทศออสเตรเลยี

หลังจำกผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและพธิีกำรทำงศุลกำกรเรียบรอ้ยแล้ว 
(เดินทำงในช่วงเดือนเมษำยน เดินทำงถึง ซิดนีย์ 08.20 น.)



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 : THE GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ



...เดินเล่นเบำๆ ภำยในสวนพฤกษศำสตร์แห่ง
ซิดนีย์ ROYAL BOTANIC GARDEN ชม
บรรยำกำศพืชพันธุ์ธรรมชำตินำนำพันธุ์ สูด
อำกำศที่สดชื่นให้เต็มปอด เพลิดเพลินกับกำร
ถ่ำยรูปที่จุดชมวิวมิสซิสแม็คควอรี่  MRS. 
MACQUARIE’S CHAIR ที่มองออกไปเห็นวิว
พำโนรำม่ำสวยๆ ของโอเปร่ำเฮ้ำส์ OPERA 
HOUSE โรงอุปรำกร 1 ในสิ่งมหัศจรรย์ยุค
ปัจจุบันอีกทั้งเป็นมรดกโลกที่ส ำคัญอีกแห่ง
หนึ่ง และสะพำนซิดนีย์ฮำร์เบอร์ HARBOUR 
BRIDGE สะพำนระนำบเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
...

จุดชมวิวที่สวยที่สุด... 
MRS. MACQUARIE’S CHAIR .

วันที่สำมของกำรเดินทำง..... บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม 



หำดบอนได (Bondi Beach) เป็นหำด
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก มีหำดทรำยขำว
สะอำดทอดยำวสุดลูกหูลูกตำ ตัดกับน้ ำทะเลสี
ฟ้ำใส ช่ำงเป็นภำพที่สวยงำมอย่ำงเหลือเชื่อค่ะ 
กิจกรรมหลักๆ ของผู้คนท่ีนี่ คือ ว่ำยน้ ำและ
เล่นเซิร์ฟ บำงส่วนเลือกนอนอำบแดดริมหำด 
นอกจำกน้ี บริเวณริมหำดยังมีแหล่งช้อปปิ้ง 
สถำปัตยกรรมสวยงำม ร้ำนอำหำร คำเฟ่ และ
บำร์มำกมำยอีกด้วย ไฮไลท์อีกอย่ำงของท่ีนี่ 
คือ Bondi Icebergs เป็นจุดที่มี สระว่ำยน้ ำติด
ทะเลท่ีมีผู้นิยมมำมำกท่ีสุดในออสเตรเลีย ขอ
บอกว่ำสวยมำกกก อำกำศก็ดี ลมพัดเย็นสบำย 
สำมำรถมองเห็นวิวได้ทั่วทั้งหำด ยิ่งได้จิบ
ค็อกเทลชิวๆ พร้อมชมบรรยำกำศคู่กันไปด้วย 
เป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆ ไปเลยค่ำำ



Sydney Cruise

น ำท่ำนนั่งเรือชมทัศนียภำพ รอบๆอ่ำวซิดนีย์ พร้อม จิบน้ ำชำ, กำแฟ ยำมบ่ำย กับบรรยำกำศกำรชม โอเปร่ำเฮ้ำส์อย่ำงใกลช้ิด 

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน



จำกนั้นน ำท่ำน ช้อปป้ิง ณ ตึกควีนวิคตอเรยี ภำยในมีร้ำนค้ำเเบรนด์เนมมำกมำย ส่วนตรง
กลำงจะเป็นร้ำนพวกคำเฟ่ หรือ คอฟฟี่ช้อป และ เมื่อเดินเข้ำไปในอำคำร ชั้นล่ำงปูด้วย
กระเบื้องโบรำณชิ้นเล็กๆ ของสมัยศตวรรตที่ 19 เรียงร้อยเป็นลวดลำยคลำสสิคสวยงำม 
แหงนหน้ำมองขึ้นไปที่หลังคำ ตรงส่วนกลำงของอำคำรจะเห็นส่วนโค้งของโดมท่ีกรุด้วย
กระจกหลำกสีที่ลดเลี้ยวเค้ียวโค้งเข้ำหำจุดศูนย์กลำงด้วยมุมที่แปลกตำ

ย่ำนชุมชนท่ีเก่ำแก่และมีเสน่ห์อีกแห่งของเมืองซิดนีย์ 
แถวน้ีจะเต็มไปด้วยอำคำรเก่ำๆ มำกมำย บำงจุดถูก
ดัดแปลงกลำยเป็นร้ำนอำหำร พิพิธภัณฑ์ และ Art 
Gallery มีผลงำนของเหล่ำศิลปินชำวออสเตรเลีย
จัดแสดงอยู่อย่ำงหลำกหลำย นอกจำกน้ีในทุก
วันหยุด ที่น่ีจะมีตลำดนัดซึ่งจะเรียกว่ำ The Rocks 
Market มีร้ำนค้ำเรียงรำยมำกมำย นักท่องเท่ียว
สำมำรถซ้ือหำของที่ระลึกคุณภำพดี ดีไซน์ไม่ซ้ ำใคร
กลับไปฝำกเพื่อนๆ ได้ไม่อั้น ใครชอบบรรยำกำศ
เก่ำๆ สบำยๆ ย่ำนเดอะร็อคส์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่
น่ำสนใจไม่แพ้ท่ีอื่นแน่นอน

เดอะรอ็คส์
(The Rocks)

Shopping Time.



ค่ ำ... บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร BLUE FISH 
บริกำรทำ่นดว้ย GRILL SEAFOOD
พร้อมดว้ยบรรยำกำศยำมค่ ำคนืของอ่ำวดำร์ลิง่

ที่พัก : THE GRACE HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ



........ น น ำท่ำนออกดินทำงสู่เมืองบริสเบน โดยสำยกำรบิน……… เท่ียวบินที่ ……....

........ น. เดินทำงถึงเมืองบริสเบน
กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร

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

วันที่สี่ของกำรเดินทำง..... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ช่วงเยน็...
น ำท่ำนเข้ำสูท่ี่พัก พรอ้มเก็บสัมภำระ เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำลงมำ สนุกกับกิจกรรม
สุดฮิตของเกำะ นั่นคือกำรได้ใกลช้ิดกบัเจำ้ปลำโลมำปำกขวด บนชำยหำดของรี
สอร์ท สนุกกับกำรให้อำหำรเจ้ำปลำโลมำจำกมือ ของท่ำนเอง!! โดยจะมี
เจ้ำหน้ำที่ของรีสอร์ทคอยดูแล (รับประกันควำมตื่นเต้น และสนุก พร้อมทั้ง
ประทับใจใน ควำมแสนรู้ของเจ้ำปลำโลมำเหลำ่นี)้ 

ค่ ำ บรกิำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร

ที่พัก 
TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ 



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... 
บริกำรอำหำร
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



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... 

วันที่หกของกำรเดนิทำง... 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  ภัตตำคำรอำหำรไทย

ที่พัก : 
FOUR POINT BY 

SHERATON HOTEL



วันทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

สวนโคอำล่ำทีม่อีำยเุก่ำแกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในโลก นอกจำกโคอำล่ำขนปุยแล้ว 
สวนแห่งนี้ยังเป็นบ้ำนของสัตว์อีกนำนำชนิด เช่น จิงโจ้ แทสมำเนียเดวิล วอมแบท 
เม่น สัตว์เลื้อยคลำน ตุ่นปำกเป็ด หรือจะเป็น สัตว์หำกินกลำงคืน อย่ำงค้ำงคำว 
นกฮูก และกระรอกบิน อีกด้วย ไม่พลำดกับกำรแสดงหมำเลี้ยงแกะ สนุกกับควำม
แสนรู้ของเจ้ำตูบ (EXCLUSIVE!! ให้ท่ำนไดท้ดลองอุม้โคอำลำ่ ด้วยมือของทำ่น
เอง พร้อมทัง้รบัภำพถำ่ยเปน็ที่ระลกึกลบับ้ำนอีกด้วย)
REMARK : รัฐควีนแลนด์ เป็นรัฐเดยีวในออสเตรเลยี ที่มีกฎหมำยอนญุำตใหอุ้้ม
โคอำลำ่ได้

14.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่วรรณถมูิ โดยเที่ยวบินที่ TG474
20.10 น. เดินทำงถึง ถึงสนำมบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดภิำพ พร้อมควำมประทับใจ

ได้เวลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ



ประเภทผู้เดนิทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสรมิ
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 (ผู้ใหญ่)ลด
ตั๋วบิสสิเนส (ผู้ใหญ่) ท่านละ
ตั๋วบิสสิเนส (เด็ก) ท่านละ

159,900.-
151,900.-
143,900.-
135,900.-
22,000.-
20,000.-
86,690.-
69,550.-

156,900.-
148,900.-
140,900.-
132,900.-
22,000.-
20,000.-
86,690.-
69,550.-

157,900.-
149,900.-
141,900.-
133,900.-
22,000.-
20,000.-
86,690.-
69,550.-

อัตราคา่บรกิาร

** ขอสงวนสทิธิผ์ูเ้ดินทาง 10 ท่านขึน้ไป **
หากมจี่านวนผู้เดนิทาง 8-9 ท่าน ขอสงวนสิทธิเ์พิ มคา่บริการทา่นละ 15,000.-

หากเดินทาง ช่วง 9-15 เมษายน 2562 เพิ มท่านละ 3,000.-



อัตรานีร้วม
• 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

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชกิบตัรหลกั สมาชกิบตัรเสรมิ
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)
มีต๋ัวแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,569.-
1,489.-
1,409.-
1,329.-
220

1,369.-

1,569.-
1,489.-
1,409.-
1,329.-
220

1,369.-

คะแนนสา่หรบัสมาชิก

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รับเปน็ไปตามยอดการช าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื อนไขการช่าระเงิน
“การจอง” กรุณาช่าระมัดจ่า ท่านละ 30,000.- บาท
ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวด ีฮอลเิดย์ จ่ากัด
ช่าระโดยเงินสด
ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนา่ฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)
ชื อบัญชี บริษัท ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ่ากัด ธนาคารกสกิรไทย

บัญชีกระแสรายวนั เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นที เหลอื” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 40 วันท่าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงินมดัจา่
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันท่าการ ทางบรษิัทฯ มีความจา่เปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด

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



หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร

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

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื นเพื อไปทา่งาน หรือเพื อการอื นใดอันมิใช่การท่องเที ยว

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

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

กราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที จองทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งนี้เพื อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที มผู้ีเดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื นทดแทนหากท่าน
ต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อตัว๋เครื องบินเทา่นั้น เว้น

แต่ตั๋วเครื องบินที ไมอ่นุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคา่ธรรมเนยีมการยื นวีซ่าในทกุกรณี หากมีการยื นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที ทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง, พกพาสิ งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครื องบินภายในประเทศเพิ มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการ
ออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซ้ือตั๋วหรือช่าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส่าหรับ
ค่าใช้จ่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่นอ้ยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของทา่น ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลง
ของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่นอ้ยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง 
บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเปน็หรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหา
การจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดทา่การ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามที ระบไุว้ในเอกสารของสถานที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยน
รายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที มีเหตลุ่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท่าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทอ่งเที ยวเอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเปน็ส่วนลดเปน็ตวัเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่กไ็ด้ตามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเปน็ไปตามเงื อนไขตัว๋เครื องบินแบบหมูค่ณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมูค่ณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปทอ่งเที ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที 
ท่านได้เดินทางไป

• เมื อท่านจองทัวร์และช่าระมัดจ่าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื อนไขที บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


