
ก ำหนดกำรเดนิทำง : 21-27 มีนำคม / 2-8, 9-15** เมษำยน // 25 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2562

THERE ’S NOTHING LIKE AUSTRALIA



วันแรกของการเดนิทาง... เข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าดว้ย “สายการบนิไทย”

21.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย ์เรียนเชญิทา่นที่จุดนดัระหวา่งประเทศขาออก ชั้น 4 ใกล้กับประตทูางเขา้
หมายเลข 2  เคาน์เตอร ์C พบกับเจ้าหนา้ที่บรษิัทลีลาวด ี

วันที่สองของการเดนิทาง.....
00.01 น. ทะยานสู่ บริสเบน เที่ยวบนิ TG 473 พร้อมรบับรกิารจากมคัคุเทศกข์องบรษิัทเรา 

ตลอดจนเจ้าหนา้ที่จากการบินไทย

11.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิเมอืงบรสิเบน ประเทศออสเตรเลีย
หลังจากผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมืองและพธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว 
เมืองบรสิเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญอ่ันดับสามของประเทศออสเตรเลีย

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร



น าท่านเทีย่วชม เมืองบรสิเบน เมืองหลวงของรัฐควนีสแ์ลนด ์เป็นเมืองที่จดังาน EXPO และงานฉลอง 200 ปีของออสเตรเลีย 
เป็นเมืองที่สวยงามและมกีารจดัผงัเมืองอย่างเป็นระเบียบ จนไดร้บัการขนานนามวา่ “เมืองหลวงแหง่อนาคต” ผ่านชมอาคารศุลกากร
โบราณ จัตุรัสแอนแซ้ค และเทศกาลเมอืงบรสิเบน ชม SOUTH BANK PARKสวนสาธารณะที่มีความสวยงามรมิแม่น้ าบรสิเบน



17.00 น. น ำท่ำนเดินทำงสู่ท่ำเรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ เดินทำงสู่ เกำะมอร์ตัน ระหว่ำงกำรเดินทำง อิสระพักผ่อนตำม
อัธยำศัย ชมวิวทิวทัศน์จำกบนเรือ (ใช้เวลำเดินทำงโดยประมำณ 1.45 ชม.) เมื่อเรือเทียบท่ำ ท่ำนจะได้พบกับกำรต้อนรับ อัน
แสนอบอุ่น จำก ทังกำลูมำ ไอซแ์ลนด์ รีสอร์ท รีสอร์ทเดียวบนเกำะแห่งนี้ ซึ่งต้ังอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติอัน งดงำม ไม่ว่ำจะ
เป็นสวนพฤษศำสตร์ที่ตกแต่งเอำไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือจะเป็นชำยหำดสีขำว ที่ลำดยำวไปจน สุดลูกหูลูกตำ... 



น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พัก พร้อมเก็บสัมภำระ เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ำลงมำ สนุกกับ
กิจกรรมสุดฮิตของเกำะ นั่นคือกำรได้ใกล้ชิดกับเจ้ำปลำโลมำปำกขวด บน
ชำยหำดของรีสอร์ท สนุกกับกำรให้อำหำรเจ้ำปลำโลมำจำกมือ ของท่ำน
เอง!! โดยจะมีเจ้ำหน้ำท่ีของรีสอร์ทคอยดูแล (รับประกันควำมตื่นเต้น และ
สนุก พร้อมทั้งประทับใจใน ควำมแสนรู้ของเจ้ำปลำโลมำเหล่ำนี้) 

ค่ ำ     บริกำรทำ่นดว้ยอำหำรทอ้งถิน่ ณ ภัตตำคำร

ที่พัก
TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่ำ 



ต้อนรับเช้ำวันใหม่กับ ทังกำลมูำ รีสอรท์ น ำท่ำนสู่ ท่ำเรือ ให้อำหำรยำมเช้ำ
แก่เหล่ำ นกพิลิแกน ที่จะบินลงมำคำบ อำหำรจำกมือของท่ำน พร้อมรับอำกำศสดชื่น
ริมชำยหำดก่อนไปสนุกและ ตื่นเต้นกันต่อ กับกิจกรรมสุดท้ำทำยให้ สำรอะดินนำลีนใน
ตัวทุกท่ำนว่ิงเล่นอยู่ในร่ำงกำยกับกำรนั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทรำย อันกว้ำงใหญ่ 
พร้อมสนุกกับ กำรเล่นกระดำนเลื่อนบนเนินทรำย (Sand dune Board) ที่จะน ำทุก
ท่ำนไถลลงมำจำกเนินทรำย ด้วยท่ำเลสุดเก๋ กับ กำรนอนคว ่ำหน้ำ แล้วปล่อยให้
กระดำนไถลตัวลงมำ ได้เวลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลับสู่ รีสอร์ท

กลำงวนั... 
บริกำรอำหำร
ณ ภัตตำคำร

ได้เวลำอนัสมควรน ำทำ่นขึ้นเรอื
เดินทำงกลับสู่เมืองบรสิเบน

วันที่สำมของกำรเดนิทำง... บริกำรอำหำรเชำ้ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม



ค่ ำ... บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร
บริกำรท่ำนด้วยอำหำรสไตล์ WESTERN

ที่พัก : FOUR POINT BY SHERATON HOTEL
หรือระดับเทียบเท่ำ



วันที่สี่ของกำรเดนิทำง... 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

Lone P i ne Koala Sanctuary 

เที่ยง บริกำรอำหำรกลำงวนั ณ ภัตตำคำร

14.55 น. น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเมลเบริน์ โดยเที่ยวบินที ่QF625
17.20 น. เดินทางถึง เมืองเมลเบริ์น สวรรค์ของผู้รกังานศิลปะและกฬีา ที่ๆ ผสมผสานไว้ซึ่งความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม

ได้เวลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงสูส่นำมบนิ



ค่ า  บริการอาหารค่ า 
ณ ภัตตาคารอาหารไทย THONGLOR 

ที่พัก 
SOFITEL MELBOURNE ON COLLINS 

หรือระดับเทียบเท่ำ



วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สัมผัสสดุยอดประสบการณ ์การชม GREAT OCEAN 
ROAD ในมุม BIRD EYE VIEW จากบนเฮลคิอรป์เตอร ์
กับเวลา 15 นาทีทีท่่านจะสัมผสักบัความงามทาง
ธรรมชาตใินมุมมองทีไ่ม่เหมอืนใคร
(หากไม่ขึ้นเฮลคิอรป์เตอร ์ลดค่าบรกิารท่านละ 3,200.-) 

เดินทำงสู่ เกรทโอเชีย่น โรด (Great Ocean Road) เส้นทำงสุดโรแมนติกที่สวยงำม ชำยฝั่ง
โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน้ำผำเว้ำแหว่ง จนแผ่นดินบำงส่วนกลำยเป็นเกำะหินโดดเด่นอยู่กลำง
ทะเล มีรูปทรงแปลก ๆ ดูสวยงำม สัมผัสกับทัศนียภำพที่จัดเข้ำขั้นสวยงำมที่สุดในโลก แต่ละ
จุดจะมีควำมสวยงำมท่ีแตกต่ำงกันออกไป...
Twelve Apostles หรือ 12 สำวกของพระเจ้ำ ซึ่งเป็นสถำนที่ยอดนิยมที่ใช้ถ่ำยท ำภำพยนตร์
จำกทั่วโลก Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรูปโค้งขนำดใหญ่ เกิดจำกกำรที่ส่วนตรงกลำง 
ถูกน้ ำทะเลกัดเซำะจนทะลุ ก่อให้เกิดรูปร่ำง คล้ำยสะพำนโค้ง LONDON BRIDGE หรือ 
สะพำนลอนดอน ซึ่งจะมีลักษณะคล้ำยสะพำนที่ข้ำมแม่น้ ำเทมส์ในกรุงลอนดอน เป็นต้น...
กลำงวัน     บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



ที่พัก
SOFITEL MELBOURNE ON COLLINS 

หรือระดับเทียบเท่ำ

ค  ำ บริกำรอำหำรค  ำ ณ ภัตตำคำร SHARKFIN 
บริกำรท่ำนด้วยอำหำรจีน



วันที่หกของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ด้วยระยะเวลำเดินทำงกว่ำ 2 ชั่วโมง ท่ำนจะได้พบกับ ควันสีขำวพวยพุ่งพร้อมกับเสียง
หวูดอันเป็นเอกลักษณ์ของรถจักรไอน้ ำ เป็นสัญญำณบอกว่ำ ได้เวลำนับถอยหลังไป
สัมผัสประสบกำรณ์กำรเดินทำงแบบย้อนอดีตในต้นศตวรรษที่ 20 นั่นคือ
‘Puffing Billy’ รถจักรไอน้ ำแบบยุคโบรำณ หนึ่งในจุดเริ่มต้นรถไฟสำยวิคตอเรียอัน
เก่ำแก่ ที่เพิ่มควำมพิเศษด้วยโบกี้ที่ผู้โดยสำรจะได้นั่งห้อยขำออกมำข้ำงนอก สร้ำง
ควำมตื่นเต้น เพลิดเพลิน เติมเต็มอรรถรสกำรเดินทำง พร้อมกับกำรชมทัศนียภำพ

ของธรรมชำติ และผืนป่ำชำนเมืองเมลเบิร์น ซึ่งอยู่ใกล้กับ
อุทยำนแห่งชำติ โดยระหว่ำงทำง มีจุดแวะพักน่ำสนใจ
หลำกหลำย ไม่ว่ำจะเป็นพืชพรรณหำยำก ในป่ำพื้นเมือง 
Sherbrooke ช่วงโค้งสะพำนไม้ชวนหวำดเสียว ตื่นตำตื่น
ใจกับทะเลสำบมรกต เหมืองถ่ำนหินเก่ำ หรือ พิพิธภัณฑ์
รถจักรไอน้ ำ ให้ทุกท่ำนได้เก็บเกี่ยวควำมทรงจ ำควำมเป็น
ออสซี่ ได้อย่ำงเต็มอ่ิม



น ำท่ำนเดินทำงสู่ เกำะฟิลลิป สู่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่า
ประทับใจกับการชื่นชมความน่ารักของ ฝูงเพนกวนิ ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ท่านจะได้เห็น
ฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รัง

EXCLUSIVE EXPERIENCE... ตื่นตากับการชมเพนกวนิ จากที่นั่งแบบ UNDERGROUND VIEWING ที่ท่าน
สามารถชมนกเพนกวนิได้ใกล้ชิด

กลำงวัน บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร



ค่ ำ บริกำรอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร 
บริกำรท่ำนดว้ย ล็อบสเตอร ์ย่ำงสด ปรุงรส
ด้วยน้ ำซอสรสอ่อนๆ เพื่อไม่ให้เสียรสชำติ
ควำมสดใหม่ของล็อบสเตอร์มำคู่กับเครื่อง
เคียงอย่ำงสลัดและขนมปัง พร้อมด้วยไวน์ขำว 
และตบท้ำยควำมอร่อยด้วย MUB CAKE เนื้อ
นุ่มละมุ่น 

ที่พัก
SOFITEL MELBOURNE ON COLLINS 

หรือระดับเทียบเท่า



COOK’S 
COTTAGE

น าท่านชม Cook’s Cottage ถูกสรา้งขึ้นเมือ่ป ี1755 ในหมู่บา้น
เกรทเอตนั (Great Ayton) ประเทศอังกฤษ เดิมเป็นบา้นของบิดามารดา 
กัปตันคุ๊ก บุคคล ที่ค้นพบทวีปออสเตรเลยี ต่อมาได้ถกูรือ้มาประกอบขึน้
ใหม่ที่สวนแหง่นี้ โดยทา่นเซอรร์สัเซล กริมเวด ได้ซื้อมาจากอังกฤษ แล้ว
น ามาประกอบใหม ่โดยตัง้ไว้ที ่สวนฟิทซร์อย

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

(Fitzroy Gardens) ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 1934 เพื่อเป็นของขวัญครบรอบ 100 ปี ของรฐั
วิคตอเรยี และเพื่อเปน็การระลกึถึงการเดนิทางคน้พบทวีปออสเตรเลียของกปัตนัคุ๊ก จากนั้นน าท่าน
ชม STREET ART แห่งเมลเบิรน์ 

STREET ART

วันที่เจ็ดของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



15.25 น. ออกเดนิทำงจำกเมลเบริน์ สู่ประเทศไทย 
โดยเทีย่วบนิที ่TG 466

20.35 น. เพียงชั่วครู ่“เดินทำงถงึ 
ณ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมูิ”
ด้วยภำพควำมทรงจ ำอนัแสนวเิศษ 

ลีลำวด ีฮอลเิดย์
ลีลำ...ทีเ่ปน็คณุ

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร 



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

169,900.-
161,900.-
152,900.-
144,900.-
25,000.-
20,000.-
86,690.-
69,550.-

166,900.-
158,900.-
149,900.-
141,900.-
25,000.-
20,000.-
86,690.-
69,550.-

167,900.-
159,900.-
150,900.-
142,900.-
25,000.-
20,000.-
86,690.-
69,550.-

อัตราค่าบริการ

** ขอสงวนสิทธิผ์ู้เดินทาง 10 ท่านขึ้นไป **
หากมีจ านวนผูเ้ดินทาง 8-9 ท่าน ขอสงวนสิทธิ์เพิ่มคา่บรกิารท่านละ 15,000.-

หากเดินทาง ช่วง 10-15 เมษายน 2562 เพิ่มท่านละ 3,000.-



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครือ่งบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินทีร่ะบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก
• ค่ารถรบัสง่ระหวา่งน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ
• ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบรษิัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงนิ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลเนื่องจากอบุัติเหตุในวงเงนิ 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)่ 

1,669.-
1,589.-
1,499.-
1,419.-
250

1,469.-

1,669.-
1,589.-
1,499.-
1,419.-
250

1,469.-

คะแนน ส่าหรับสมาชิก

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีได้รับเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก

หมายเหตุ : การใช้คะแนนส าหรับสมาชิก



เงื อนไขกำรช ำระเงิน
“กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ำยในนำม บริษัท ลีลำวด ีฮอลเิดย์ จ ำกัด
ช ำระโดยเงินสด
ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยงัเบอร ์Fax. 02-6640023)
ชื อบัญชี บริษัท ลีลำวด ีฮอลิเดย ์จ ำกัด ธนำคำรกสกิรไทย

บัญชีกระแสรำยวนั เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“กำรจำ่ยสว่นที เหลอื” กรุณำช ำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันก่อนเดินทำง

กำรยกเลกิ : 
กรุณำแจ้งล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 40 วันท ำกำร มิฉะนัน้ ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงินมดัจ ำ
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ มีควำมจ ำเปน็ตอ้งหกั 50% ของอัตรำคำ่บรกิำร
กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง 21 วันท ำกำร ทำงบรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิทัง้หมด

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



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญ
รบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวก
ในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

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

อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋ว

เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย 
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออก
เดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงของ
โรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอ
ถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหไ้ด้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท 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 จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดี
ที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นั่งแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เช่ือมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้
เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


