โปรแกรมพิเศษสาหรับทุกท่าน ร่วมสัมผัสการเดินทางที่มีดีไซน์กบั ลีลาวดี ฮอลิเดย์
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่นาเสนอให้ท่านในระดับมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ
ความสุข ในการกิน ร้านอาหารทุกร้านเราได้ใช้ความเป็ นลีลาวดีคดั เลือกอาหารรสชาติดีมาให้ท่าน
ความสุข ในความทรงจากับทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษที่สุดของความโรแมนติก
ความสุขในการบริการ สุดประทับใจที่ท่านจะได้รบั ที่ทางทีมงานเราตั้งใจมอบให้กบั ท่าน
ลีลาที่เป็ นตัวคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย์

กาหนดการเดินทาง 10-17 ก.ค. /7-14 ส.ค. /11-18 ก.ย. / 16-23 ต.ค. 2557
วันแรกของการเดินทาง (1)
21.00 น.
23.59 น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สายการไทย แอร์เวย์ (TG)
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
ออกเดินทางสู่บริสเบน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG473
(ใช้เวลาในการเดินทาง 9 ชั ่วโมง)

วันที่สองของการเดินทาง (2)
11.50 น.
เที่ยง

กรุงเทพฯ – บริสเบน

บริสเบน – ซิตทัี้ วร์ – เขาคุทธา – โกลโคสต์ - ฮาร์เบอร์ทาวน์

ถึงสนามบิน เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาท้องถิ่นของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลังผ่านพิธี
การตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารกลางวัน นําท่านเที่ยวชม เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่
อันดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่น้ํ าบริ สเบน เปิ ดโปรแกรมด้วย
การชม แลนด์มาร์คของเมือง BRISBANE CITY HALL ศาลากลางหินทรายสี
แดง ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง พร้อมความสง่างามของหอนาฬิกาที่สูงชะลูด
ขึ้ นสู่ทอ้ งฟ้ าอยู่เบื้ องหลัง ชม South Bank Parklands เคยถูกใช้เป็ นสถานที่จดั
งาน World Expo ในปี 1988 โป และงานฉลอง 200 ปี ของออสเตรเลีย
สวยงามด้ว ยการจัดวางผังเมือ งอย่า งมีร ะเบี ยบ จนได้รับการขนานนามว่ า
“เมืองหลวงแห่งอนาคต”มีพนที
ื้ ่ประมาณ 16 เฮคเตอร์ เป็ นสถานที่ที่มีชายหาด และทะเลสาบจําลองสําหรับการว่ายนํ้า

คา่
ที่พกั

นําท่านขึ้ นเขาคุทธา (Mount Coot-tha) เป็ นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองแบบ 360 องศา… จากนั้นนําท่าน
เดินทางสู่ โกลโคสต์ ซึ่งอยูห่ ่างจากบริสเบน ไปทางใต้ประมาณ 1ชม เมืองที่มีชายหาดสีทองทอดยาวถึง 70 ก.ม. เมือง
นี้ เป็ นเมื อ งแห่ ง การท่ อ งเที่ ย ว และมี ไ ลฟ์ สไตล์สํา หรับ วัน หยุ ด พัก ผ่ อ น
นอกจากยังเป็ นสวรรค์แห่งนักโต้คลื่นอีกด้วย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ฮาร์
เบอร์ ทาวน์ เอ้า ท์เ ล็ ต ศู น ย์ร วมแบรนด์ ช้ั น นํ า ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ อิสระ ท่านเลือกซื้ อและช้อปสินค้าต่างๆมากมาย สนุ กสนาน
กับการช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP
CURL, QUICKSILVER เป็ นต้น หรือสิ นค้ากีฬา เช่ น SPEEDO, NIKE,
ADIDAS, THE NORTH FACE… ฯลฯ จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งสินค้า
แบรนด์ดงั ต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO,MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE,
TOMMY HILFIGER เป็ นต้น...จากนั้นนําท่านเดินกลับสู่ที่พกั
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
GRAND CHANCELLOR (SURFER PARADISE) HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง (3)
เช้า

เที่ยง

คา่

DREAM WORLD (เต็มวัน)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โลกแห่งความฝัน (DREAMWORLD) สถานที่แห่งความสนุ ก
ที่รวมเอาทั้งสวนนํ้าและสวนสนุ กเอาไว้ดว้ ยกัน หากว่าท่านเป็ นอีกคนที่กาํ ลัง
ค้นหาประสบการณ์ความท้าทายและความตื่นเต้นเร้าใจ รอท่านอยู่ที่นี่ สวน
สนุ กที่ถูกสร้างขึ้ นบนเนื้ อที่กว่า 210 เอเคอร์ อัดแน่ นไปด้วยเครื่องเล่นสุด
หวาดเสียว TOWER OF TERRER เครื่องเล่นที่มีความสูงเสียดฟ้ าและความเร็ว
วินาที ต่อวินาที รวมทั้ง GIANT DROP ที่ได้รับการบันทึกในหนั งสือกิน
เนสบุ๊คว่าเป็ นเครื่องเล่นที่มีความสูงที่สุดและเร็ วที่ สุดในโลก หรื อท่ านจะ
ทดลองเล่นวินเซิรฟ์ จาก FLOWRIDER ซึ่งจะให้ความรูส้ ึกเหมือนเล่นวินเซิรฟ์ อยุ่จริงๆ เพียงแค่ยืนทรงตัวอยู่บนแผ่นวิน
เซิรฟ์ ท่านั้น
อิสระให้ทา่ นเลือกรับประทานอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้เป้นการเสียเวลา
นอกจากนี้ ยังมีสตั ว์น่ารักๆในสวนสัตว์ เช่น จิงโจ้ สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย หมีโคอาล่า ที่นอนราวๆ 20 ชัว่ โมงและตื่น
อีก 4 ชัว่ โมงเพื่อมากินใบยูคาลิปตัส และยังมีสตั ว์อีกหลายหลายชนิ ดให้ได้ชม เช่น ดิงโก้ พอสซัม่ วอมแบท เป็ นต้น....
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร

ที่พกั

GRAND CHANCELLOR (SURFER PARADISE) HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สขี่ องการเดินทาง (4)
เช้า
.......... น.
........ น.
........ น.

คา่
ที่พกั

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่ มล์เบิรน์
ออกเดินทางสูเ่ มล์เบิรน์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF ...... (ใช้เวลาในการเดินทาง 2.30 ชม.)
นําท่านเดินทางถึง กรุงเมลเบิรน์ รับกระเป๋าแล้ว นําท่านเที่ยวชม เมลเบิรน์ เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรียและยังเป็ นเมือง
ใหญ่อนั ดับสองของประเทศออสเตรเลีย จากนั้ นนํ าท่านชมวิวแบบพาโนรา
มาจากชั้นบนสุดของ Eureka Tower อาคารคอนโดที่พกั อาศัยซึ่งมีความสูง
มากที่สุดในเมลเบิรน์ นั กท่องเที่ยวสามารถขึ้ นไปชมวิวบนระเบียงลอยฟ้ า
(Skydeck) ณ ชั้นที่ 88 ของอาคาร ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลิ นกับวิวของ
เมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรื อท้าทายความกล้าของคุ ณกับ The
Edge กิจกรรมสุดหวาดเสียวในห้องกระจกที่จดั ทําเป็ นพิเศษซึ่งสามารถ
เคลื่อนออกไปนอกตัวอาคารประมาณ 10 ฟุต เมื่อเข้าไปด้านในห้องจะถูก
ปิ ดสนิ ท มีลกั ษณะโปร่งใสให้ความรูส้ ึกเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ และ
เมื่อมีการปล่อยห้องกระจกนี้ ให้เคลื่อนตั วแบบอิสระไร้แรงโน้มถ่วงออกไปด้านนอก พร้อมเทคนิ คเสียงประกอบเป็ น
เสียงกระจกร้าวเหมือนกําลังจะแตกยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นหวาดเสียวให้ผูท้ ี่อยู่ดา้ นในราวกับถูกปล่อยแขวนห้อยอยู่
เหนื อเมือง
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง (5)
เช้า

เที่ยง

บริสเบน – เมล์เบิรน์ – Eureka Tower – ชมวิวชั้น 88

เมลเบิรน์ – ชมเมือง - กระท่อมกัปตันคุก๊ – เกาะฟิ ลลิป

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองเมล์เบิรน์ เที่ยวชม ตึกรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารที่ก่อสร้างตามแบบสถาปั ตยกรรม
ยุโรป ชม สวนฟิ ตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่เต็ มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ ์ จากนั้ นนํ าท่านเที่ ยวชมกระท่อม
กัปตันคุก้ นั กสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญ ของโลกผูค้ น้ พบทวี ปออสเตรเลี ย สถานที่ แห่งนี้ สร้างขึ้ นเพื่อ เฉลิ มฉลอง
ครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิรน์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นนําท่านเดินทางสู่ เกาะฟิ ลลิป แวะชม ไร่ไวน์ของชาวออสซี่ พร้อมชิม
และเลือกซื้ อไวน์ตามอัธยาศัย และนํ าท่านเดินทางสู่ Philip Island นํ าท่าน
เดินทางสู่เขตอนุ รกั ษ์ธรรมชาติ เกาะฟิ ลลิป ที่หาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ ท่านได้
พบกับประสบการณ์อนั น่ าประทับใจกับการชื่นชมความน่ ารักของ ฝูงเพนกวิน

คา่
ที่พกั

ที่อยูร่ วมกันเป็ นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็น ท่านจะได้
เห็นฝูง เพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รงั
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (6)
เช้า
.......... น.
........ น.
...........น.
เที่ยง

เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์ - บลูเมาเท่นส์ – หุบเขาสามพี่นอ้ ง - นั ่งรถรางที่ชนั ที่สุด

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ นามบิน เพื่อเดินทางสูซ่ ิดนีย ์
ออกเดินทางสูซ่ ิดนีย ์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF ...... (ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชม.)
เดินทางถึง นครซิดนีย ์ จากนั้นนาท่านเดินทางสูภ่ ตั ตาคารเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เจ้าของฉายา “แกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย ” ที่ได้รบั การ
ขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกโลกครอบคลุมเนื้ อที่มากกว่า หนึ่ งล้าน เฮคเตอร์
นอกจากนั้นยังมีความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้ นภายในอุทยานแห่งนี้ นัน่ คือการ
ค้นพบต้นสนดึกดําบรรพ์วอลเล งอกงามในเขตหุบเขาที่ห่างไกลของที่แห่ง
นี้ โดยไม่ มีใครพบเห็ นจนกระทัง่ ปี 1994 นั น่ เป็ นเพราะว่า ความอุด ม
สมบูรณ์และความหนาแน่ ของป่ าไม้ในบริเวณนี้ บลูเม้าท์เท่น หรือหุบเขา
สีน้ํ าเงิน แห่งนี้ มีทัศนี ยภ์ าพที่ งดงาม และมีความคล้ายคลึ งกับแกรนด์
แคนยอนในอเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ํา เงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจาก
นํ้ ามันของต้นยูคาลิปตัสที่ปกคลุมพื้ นดิ นและกระทบกับแสงสว่างทําให้
เกิดประกายสีน้ําเงินดังกล่าว ให้ท่านได้ชื่นชมและสัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่ นําท่านสู่จุดชมวิว
หุบเขาสามพี่นอ้ ง (Three’s Sister) ซึ่งเป็ นยอดเขา 3 ลูกเรี ยงติดกัน ตํานานกันเก่าแก่ ของ ความรัก ความเศร้า และ
สงคราม จากพี่น้องสามสาวเผ่าอะบอริจิ้น ที่สุดท้ายต้องยอมพลีชีพ เพื่อรักษาความสงบของเผ่าเอาไว้ ถือเป็ นไฮไลท์ของ
การชม วนอุทยานบูลเม้าท์เท่น แห่งนี้ นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway)
เพื่อนัง่ รถรางไฟฟ้ าที่ดดั แปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัย ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 องศา เรียกได้ว่าเป็ น
รถไฟลงเขาที่ชนั ที่สุดในโลก ที่พร้อมจะสร้างความตื่นเต้นเล็กๆ ให้แก่ผทู้ ี่มา
เที่ ยวชม ผ่ านหน้า ผาสูงชั้น ถํ้ามืด และทางลาดลงมายังเนิ นด้านล่ าง ด้ว ย
ความเร็ว 4 เมตร ต่อวินาที รางวัลของผูก้ ล้าในครั้งนี้ คือ วิวอันตระการตาของ
หุบเขาอันกว้างใหญ่ พร้อมด้วยหน้าผาที่มีตน้ ไม้ปกคลุ มสี เขียวขจี และท่าน
อาจโชคดี มองเห็นถึง หุบเขาสามพี่น้องอีกด้วย จากนั้นผจญภัยกันต่ออีกนิ ด
ด้วยเส้นทางเดิ นง่ ายๆ แต่ อุดมไปด้ว ยความงามของการสร้างสรรค์ท้ังจาก
ธรรมชาติ และฝี มือมนุ ษ ย์ ไม่ว่า จะเป็ นพันธ์ไม้ห ลายร้อ ยสายพัน ธ์ ต้นสน
เฟิ ร์น มอส หรื ออาจจะได้แวะทักทายกับสัตว์ป่าหายาก นกนานาพันธ์ ที่

คา่
ที่พกั

แข่งขันอวดสีสันต้อนรับนั กท่ องเที่ยว นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงการทําเหมืองถ่ ายหินในสมัยโบราณ เพื่อให้เข้ ากับ
บรรยากาศการเดินป่ า รวมทั้งให้ระลึกขึ้ นสถานที่แห่งในอดีต ที่เคยเป็ นเหมืองขนาดใหญ่มากก่อนที่จะโดน การท่องเที่ยว
เอื้ อมมือเข้ามาเปลี่ยนแปลง นําท่านขึ้ นกระเช้า Scenic cender กลับขึ้ นไปบนความสูงกว่า 200 เมตร เพื่อชมความ
งดงามของทิวทัศน์เบื้ องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้อมชมวิวทิวทัศน์บน Echo Point..
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7)
เช้า

เที่ยง

ซิดนีย ์ – ล่องเรือชมปลาวาฬ – สวนสัตว์ทาร็องก้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านผ่ านชมชมโรงอุปรากรซิดนี ย์ (Sydney Opera House) ด้วย
รูปทรงที่ เป็ นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปั ตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้วย
หลังคารูปเรือซ้อนเล่นลมอันเป็ นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง
(Jorn Utzon) สถาปนิ กชาวเดนมาร์ก เปิ ดเป็ นทางการในปี ค.ศ. 1973
ใช้เ วลาก่ อ สร้า งนานถึ ง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์ เ บอร์
(Sydney Harbour Bridge) สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย จากนั้นนําท่าน
ล่องเรือออกจากอ่าวซิดนี ยเ์ พื่อไปชมวาฬในฤดูอพยพที่เดินทางหนี หนาว
จากขั้ว โลกใต้ผ่ า นมาชายฝั ่ง ของประเทศออสเตรเลี ย ระหว่ า งเดื อ น
พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็ นวาฬหลังค่อม
(Humpback Whales ) เป็ นวาฬขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ 1216 เมตร และมีน้ํ า หนั กประมาณ 36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อมจะ
เดิ น ทางโยกย้า ยเป็ นระยะทางประมาณ 25,000 กิ โ ลเมตรต่ อ ปี
นอกจากนี้ ยังมีโอกาสได้เห็นวาฬสีน้ําเงิน และโลมาอีกด้วย
บริการอาหารกลางวันบนเรือ
ล่องเรื อกลับสู่ท่าเรือซิดนี ย ์ จากนั้ นนํ าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ทาร็
องก้า ซึ่งได้ชื่ อว่ า เป็ นสวนสัตว์ที่ดีที่สุ ดแห่ง หนึ่ งของโลกแห่งนี้ ได้เลย
ภายในอาณาบริเวณที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติสดชื่น มีสตั ว์พื้นเมืองของ
ออสเตรเลียและซีกโลกใต้ให้ชมกว่า 3,000 ชนิ ด เด็กๆ ต้องตื่นตา และ
ถือว่าเป็ นสวนสัตว์สวยที่สุดในโลกก็ว่าได้ มีสตั ว์กว่า 5,000 ตัว และที่นี่
ยังเป็ นป่ าฝนจําลอง และเป็ นที่อยู่ของสัตว์เขตร้อน เช่ น สิงโต ช้าง ท่าน
จะได้เยี่ยมชมชีวิตความเป็ นอยู่ของสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียนานา
ชนิ ดอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช้างไทยอย่าง “ลูกชาย” ที่เพิ่งจะเป็ นสมาชิก
ใหม่ของสวนสัตว์แห่งนี้

คา่
ที่พกั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเท่า

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง
เช้า
10.00 น.
15.25น.

(8)

ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 476
เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวัสดิภาพ.

ลีลา....ที่เป็ นตัวคุณ
ลีลาวดี...ฮอลิเดย์
อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ
มีตั ๋วแล้ว ลด ท่านละ

ราคาท่านละ
138,900.131,900.125,900.118,900.24,500.25,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
134,900.132,900.127,900.129,900.121,900.123,900.114,900.116,900.24,500.24,500.25,000.25,000.-

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รบั คะแนนเพิ่ม)
มีตั ๋วแล้ว (ผูใ้ หญ่)

สมาชิกบัตรหลัก
1349
1279
1219
1149
245
1099

สมาชิกบัตรเสริม
1349
1279
1219
1149
245
1099

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ได้รบ
ั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบ
ั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ( สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางไทย )
4. ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิ ด ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ
5. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอํานวยความสะดวกให้กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบตั ิเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000.- บาท
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
2. ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!
เงื่อนไขการชาระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000. - บาท ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสัง่ จ่ายในนาม บริษท
ั บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax 0-6640023)
 ชื่อบัญชี
บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์
 1.ชื่อบัญชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์ บัญชีกระแสรายวัน ธ.กสิกรไทย เลขที่ 718 - 1 - 04603 – 6
 2.ชื่อบัญชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์ บัญชีกระแสรายวัน ธ.กรุงไทย เลขที่ 981 - 0 - 40234 – 1
“การจ่ายส่วนที่เหลือ” กรุณาชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตา
ํ ่ กว่า 6 เดือน
 รูปถ่ายสี จํานวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ วครึ่ง หรือ 2 นิ้ ว)
 สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 หนังสือรับรองการทางานของบริษท
ั ที่ทางานอยู่ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น) หรือสําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
 ข้าราชการจะต้องมีหนังสือรับรองการทํางาน (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 ข้าราชการเกษี ยณอายุ ขอสําเนาบัตรข้าราชเกษี ยณ
 หลักฐานการเงิน โดยใช้สมุดเงินฝากตัวจริง หรือ statement ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน ออกจาก
ธนาคารเท่านั้น กรณีทบี่ างท่านต้องการใช้ statement ย้อนหลัง 6 เดือน ประเภทกระแสรายวัน ต้องเป็ นยอดคงเหลือแบบ
ไม่ติดลบเท่านั้น (ควรใช้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใช้สมุดเงินฝากตัวจริง เพราะระหว่างการยืน่ วีซ่าใช้
เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท่านจะไม่สามารถใช้สมุดเงินฝากได้จนกว่าจะได้รบั ผลวีซ่าจากทางสถานทูต) หมายเหตุ
สถานทูตออสเตรเลี ยไม่รบั Bank Guarantee ในการใช้ย่ืนวีซ่า
 เด็กขอหนังสือรับรองจากโรงเรียน (ตัวจริง) หรือสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใช้บต
ั รนักเรียน
 เด็กอายุตา
ํ ่ กว่า 18 ปี หากไม่ได้เดินทางกับบิดา หรือ มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดาผูท้ ี่ไม่ได้เดินทางไป
ด้วย โดยให้ทางอาเภอออกให้เท่านั้น ( หากเดินทางกับบิดาและมารดาพร้อมกันไม่ตอ้ งใช้หนังสือยินยอม )
 สาหรับผูส
้ ูงอายุต้งั แต่ 75 ปี ขึ้ นไปต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติมกับโรงพยายามที่สถานทูตออสเตรเลียกาหนดเท่านั้น โดยต้อง
ยืน่ วีซ่าเข้าไปก่อนแล้วสถานทูตจะออกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพให้โดยระบุโรงพยาบาลและหมอไว้เท่านั้น นอกจากนี้ จะต้อง
ทาประกันสุขภาพระหว่างเดินทางสาหรับผูส้ ูงอายุเพิ่ม โดยมีค่าใช้จ่ายต่อท่านประมาณ 800 บาท (ค่าใช้จ่ายในการทําประกัน
สุขภาพไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการ ซึ่งลูกค้าสามารถจัดทําเองได้) โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวา่ “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ
เดินทางไปต่างประเทศได้” สาหรับผูส้ ูงอายุผลวีซ่าอาจจะออกล่าช้ากว่าบุคคลทั ่วไปควรยืน่ มากกว่า 30 วันก่อนเดินทาง
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผ่านเพราะบริษทั ฯเป็ นเพียงตัวแทนยืน่ เอกสารให้เท่านั้น การออกวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ผล
สุขภาพของท่านและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต
 ระยะเวลาในการยืน
่ วีซ่าประมาณ 12 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยนื่ เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วี
ซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้ น

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายใน
คณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความสุขของคณะผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของท่านผูเ้ ดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น ยกเว้น
ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้ง
ให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ ดินทางท่าน
อื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริ การแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนั กบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้แก่
ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของผูร้ ่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผเู้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ
9. ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ตวั ๋ เครื่องบินที่ไม่อนุ ญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืน ตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล้ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผูเ้ ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง , พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อม
เสีย รวมถึงการที่มิได้เดินทางเพราะเหตุภยั ธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผูเ้ ดินทางที่ประสงค์จะซื้ อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนื อจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนิ นการใด
ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผูเ้ ดินทาง
ซื้ อตัว๋ หรือชําระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รบั การยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบสําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้ น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดิน ทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสยั
อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนั ดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ , ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อคํานึ งถึ งความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมได้
แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน
16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิ ดชอบต่ อการสูญหายหรื อเสี ยหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพย์สินของท่ าน อันเนื่ องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่ งที่นัง่ บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตําแหน่ ง
ที่นัง่ ได้เอง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นัง่ ให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะตําแหน่ งที่นัง่
แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผูเ้ ดินทางที่เชื่อมัน่ ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์ จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้เดินทางไป
20. เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น

