
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน รว่มสมัผสัการเดินทางที่มีดีไซนก์บัลีลาวดี ฮอลิเดย ์
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่น าเสนอใหท้่านในระดบัมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท้่าน 
ความสุข ในความทรงจ  ากบัทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษที่สุดของความโรแมนตกิ 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน  
ลีลาที่เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 

 

ก าหนดการเดินทาง 10-17 ก.ค. /7-14 ส.ค. /11-18 ก.ย. / 16-23 ต.ค.  2557 

วนัแรกของการเดินทาง (1)  กรุงเทพฯ – บริสเบน 

21.00 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ ประต ู2 ROW: D สายการไทย แอรเ์วย ์(TG)  

 พบเจา้หนา้ท่ีคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง 

23.59 น.  ออกเดินทางสู่บริสเบน  โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี  TG473 

 (ใชเ้วลาในการเดินทาง 9 ชัว่โมง) 

 

วนัที่สองของการเดินทาง (2)  บริสเบน – ซิตี้ ทวัร ์– เขาคุทธา – โกลโคสต ์- ฮารเ์บอรท์าวน ์ 

11.50 น.  ถึงสนามบิน เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย (ตามเวลาทอ้งถ่ินของออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย 3 ชม.) หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมือง และรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารกลางวนั นําท่านเท่ียวชม เมืองบริสเบน รฐัควีนสแ์ลนด ์เมืองใหญ่

อนัดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่น้ําบริสเบน เปิดโปรแกรมดว้ย

การชม แลนดม์ารค์ของเมือง BRISBANE CITY HALL ศาลากลางหินทรายสี 

แดง ตั้งตระหง่านอยู่กลางเมือง พรอ้มความสง่างามของหอนาฬิกาท่ีสูงชะลูด

ขึ้ นสู่ทอ้งฟ้าอยู่เบ้ืองหลงั ชม South Bank Parklands เคยถูกใชเ้ป็นสถานท่ีจดั

งาน World Expo ในปี 1988 โป และงานฉลอง 200 ปีของออสเตรเลีย 

สวยงามดว้ยการจัดวางผังเมืองอย่างมีระเบียบ จนไดร้ับการขนานนามว่า 

“เมืองหลวงแห่งอนาคต”มีพื้ นท่ีประมาณ 16 เฮคเตอร ์เป็นสถานท่ีท่ีมีชายหาด และทะเลสาบจาํลองสาํหรบัการว่ายน้ํา  



นําท่านขึ้ นเขาคทุธา (Mount Coot-tha) เป็นสถานท่ีชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองแบบ 360 องศา… จากน้ันนําท่าน

เดินทางสู่ โกลโคสต ์ซ่ึงอยูห่่างจากบริสเบน ไปทางใตป้ระมาณ 1ชม เมืองท่ีมีชายหาดสีทองทอดยาวถึง 70 ก.ม. เมือง

น้ีเป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว และมีไลฟ์สไตล์สําหรับวันหยุดพักผ่อน 

นอกจากยงัเป็นสวรรคแ์ห่งนักโตค้ล่ืนอีกดว้ย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ ฮาร์

เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต  ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนํา ทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ อิสระ ท่านเลือกซ้ือและชอ้ปสินคา้ต่างๆมากมาย สนุกสนาน

กบัการชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนดใ์นประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP 

CURL, QUICKSILVER เป็นตน้ หรือสินคา้กีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, 

ADIDAS, THE NORTH FACE… ฯลฯ จากน้ันเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้

แบรนดด์งัต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO,MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, 

TOMMY HILFIGER เป็นตน้...จากน้ันนําท่านเดินกลบัสู่ท่ีพกั 
ค า่ บริการอาหารเยน็ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  GRAND CHANCELLOR (SURFER PARADISE) HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่สามของการเดินทาง (3)   DREAM WORLD (เตม็วนั)  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ โลกแห่งความฝนั (DREAMWORLD) สถานท่ีแห่งความสนุก

ท่ีรวมเอาทั้งสวนน้ําและสวนสนุกเอาไวด้ว้ยกนั หากว่าท่านเป็นอีกคนท่ีกาํลัง

คน้หาประสบการณ์ความทา้ทายและความต่ืนเตน้เรา้ใจ รอท่านอยู่ท่ีน่ี สวน

สนุกท่ีถูกสรา้งขึ้ นบนเน้ือท่ีกว่า 210 เอเคอร์ อดัแน่นไปดว้ยเคร่ืองเล่นสุด

หวาดเสียว TOWER OF TERRER  เคร่ืองเล่นท่ีมีความสงูเสียดฟ้าและความเร็ว

วินาทีต่อวินาที รวมทั้ง GIANT DROP ท่ีไดร้ับการบันทึกในหนังสือกิน

เนสบุ๊คว่าเป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในโลก  หรือท่านจะ

ทดลองเล่นวินเซิรฟ์ จาก FLOWRIDER ซ่ึงจะใหค้วามรูสึ้กเหมือนเล่นวินเซิรฟ์อยุ่จริงๆ เพียงแค่ยืนทรงตวัอยู่บนแผ่นวิน

เซิรฟ์ท่าน้ัน 

เที่ยง  อิสระใหท้า่นเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศัย เพื่อไม่ใหเ้ป้นการเสียเวลา 

 นอกจากน้ียงัมีสตัวน่์ารกัๆในสวนสตัว ์เช่น จิงโจ ้สญัลกัษณข์องออสเตรเลีย หมีโคอาล่า ท่ีนอนราวๆ 20 ชัว่โมงและต่ืน

อีก 4 ชัว่โมงเพื่อมากินใบยคูาลิปตสั และยงัมีสตัวอ์ีกหลายหลายชนิดใหไ้ดช้ม เช่น ดิงโก ้พอสซัม่ วอมแบท เป็นตน้.... 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 



ที่พกั GRAND CHANCELLOR (SURFER PARADISE) HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่สีข่องการเดินทาง (4)  บริสเบน – เมลเ์บิรน์ – Eureka Tower – ชมวิวชั้น 88 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.......... น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางสูเ่มลเ์บิรน์ 

........ น.  ออกเดินทางสูเ่มลเ์บิรน์ โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF ......  (ใชเ้วลาในการเดินทาง 2.30 ชม.) 

........ น.        นําท่านเดินทางถึง กรุงเมลเบิรน์ รบักระเป๋าแลว้ นําท่านเท่ียวชม เมลเบิรน์ เมืองหลวงของรฐัวิคตอเรียและยงัเป็นเมือง

ใหญ่อนัดับสองของประเทศออสเตรเลีย จากน้ันนําท่านชมวิวแบบพาโนรา

มาจากชั้นบนสุดของ Eureka Tower อาคารคอนโดท่ีพกัอาศยัซ่ึงมีความสูง

มากท่ีสุดในเมลเบิรน์ นักท่องเท่ียวสามารถขึ้ นไปชมวิวบนระเบียงลอยฟ้า 

(Skydeck) ณ ชั้นท่ี 88 ของอาคาร ซ่ึงคุณสามารถเพลิดเพลินกบัวิวของ

เมืองเมลเบิร์นแบบ 360 องศา หรือทา้ทายความกลา้ของคุณกบั The 

Edge กิจกรรมสุดหวาดเสียวในหอ้งกระจกท่ีจดัทําเป็นพิเศษซ่ึงสามารถ

เคล่ือนออกไปนอกตวัอาคารประมาณ 10 ฟุต เมื่อเขา้ไปดา้นในหอ้งจะถูก

ปิดสนิท มีลกัษณะโปร่งใสใหค้วามรูส้ึกเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ และ

เมื่อมีการปล่อยหอ้งกระจกน้ีใหเ้คล่ือนต ั วแบบอิสระไรแ้รงโน้มถ่วงออกไปดา้นนอก พรอ้มเทคนิคเสียงประกอบเป็น

เสียงกระจกรา้วเหมือนกาํลังจะแตกยิ่งเพิ่มความต่ืนเตน้หวาดเสียวใหผู้ท่ี้อยู่ดา้นในราวกบัถูกปล่อยแขวนหอ้ยอยู่

เหนือเมือง 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเทา่   

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง  (5)      เมลเบิรน์ – ชมเมือง - กระท่อมกปัตนัคุก๊ – เกาะฟิลลิป  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเท่ียวชมเมืองเมลเ์บิรน์เท่ียวชม ตึกรฐัสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม

ยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ จากน้ันนําท่านเท่ียวชมกระท่อม

กัปตันคุก้ นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลกผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย สถานท่ีแห่งน้ีสร้างขึ้ นเพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิรน์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป แวะชม ไร่ไวน์ของชาวออสซ่ี พรอ้มชิม

และเลือกซ้ือไวน์ตามอธัยาศัย และนําท่านเดินทางสู่ Philip Island นําท่าน

เดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป ท่ีหาดซมัเมอรแ์ลนด ์ให้ ท่านได้

พบกบัประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการช่ืนชมความน่ารกัของ ฝงูเพนกวิน 



ท่ีอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอนัสวยงามดว้ยสีแสงยามพระอาทิตยเ์ย็น ท่านจะได้

เห็นฝงู เพนกวินตวัน้อยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลบัคืนสู่รงั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเทา่   

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง  (6)     เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์- บลเูมาเท่นส ์– หุบเขาสามพี่นอ้ง - นัง่รถรางที่ชนัที่สุด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

.......... น. น าทา่นเดินทางสูส่นามบิน เพื่อเดินทางสูซิ่ดนีย ์

........ น.  ออกเดินทางสูซิ่ดนีย ์โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF ......  (ใชเ้วลาในการเดินทาง 1.30 ชม.) 

...........น. เดินทางถึง นครซิดนีย ์จากนั้นน าทา่นเดินทางสูภ่ตัตาคารเพ่ือรบัประทานอาหารกลางวนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ วนอทุยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่นส ์เจา้ของฉายา “แกรนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย” ท่ีไดร้บัการ

ขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลกครอบคลุมเน้ือท่ีมากกว่า หน่ึงลา้น เฮคเตอร ์

นอกจากน้ันยงัมีความมหศัจรรยท่ี์เกิดขึ้ นภายในอุทยานแห่งน้ี นัน่คือการ

คน้พบตน้สนดึกดาํบรรพว์อลเล งอกงามในเขตหุบเขาท่ีห่างไกลของท่ีแห่ง

น้ี โดยไม่มีใครพบเห็นจนกระทัง่ปี 1994 นัน่เป็นเพราะว่าความอุดม

สมบรูณแ์ละความหนาแน่ของป่าไมใ้นบริเวณน้ี บลูเมา้ทเ์ท่น หรือหุบเขา

สีน้ําเงิน แห่งน้ี มีทัศนียภ์าพท่ีงดงาม และมีความคลา้ยคลึงกับแกรนด์

แคนยอนในอเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ําเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจาก

น้ํามันของตน้ยูคาลิปตัสท่ีปกคลุมพื้ นดินและกระทบกบัแสงสว่างทําให้

เกิดประกายสีน้ําเงินดงักล่าว ใหท่้านไดช่ื้นชมและสมัผสัทิวทศัน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่  นําท่านสู่จุดชมวิว 

หุบเขาสามพี่นอ้ง (Three’s Sister) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูกเรียงติดกนั ตาํนานกนัเก่าแก่ ของ ความรกั ความเศรา้ และ

สงคราม จากพี่น้องสามสาวเผ่าอะบอริจิ้ น ท่ีสุดทา้ยตอ้งยอมพลีชีพ เพื่อรกัษาความสงบของเผ่าเอาไว ้ถือเป็นไฮไลทข์อง

การชม วนอุทยานบูลเมา้ทเ์ท่น แห่งน้ี นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) 

เพื่อนัง่รถรางไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยั ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา เรียกไดว้่าเป็น

รถไฟลงเขาที่ชนัท่ีสุดในโลก ท่ีพรอ้มจะสรา้งความต่ืนเตน้เล็กๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้มา

เท่ียวชม ผ่านหน้าผาสูงชั้น ถํ้ามืด และทางลาดลงมายังเนินดา้นล่าง ดว้ย

ความเร็ว 4 เมตร ต่อวินาที รางวลัของผูก้ลา้ในครั้งน้ีคือ วิวอนัตระการตาของ

หุบเขาอนักวา้งใหญ่ พรอ้มดว้ยหน้าผาท่ีมีตน้ไมป้กคลุมสีเขียวขจี และท่าน

อาจโชคดี มองเห็นถึง หุบเขาสามพี่น้องอีกดว้ย จากน้ันผจญภยักนัต่ออีกนิด 

ดว้ยเสน้ทางเดินง่ายๆ แต่อุดมไปดว้ยความงามของการสรา้งสรรค์ทั้งจาก

ธรรมชาติ และฝีมือมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นพันธ์ไมห้ลายรอ้ยสายพันธ์ ตน้สน 

เฟิร์น มอส หรืออาจจะไดแ้วะทักทายกับสัตว์ป่าหายาก นกนานาพันธ์  ท่ี



แข่งขนัอวดสีสันตอ้นรับนักท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการจัดแสดงการทําเหมืองถ่ายหินในสมัยโบราณ เพื่อใหเ้ข ้ากับ

บรรยากาศการเดินป่า รวมทั้งใหร้ะลึกขึ้ นสถานท่ีแห่งในอดีต ท่ีเคยเป็นเหมืองขนาดใหญ่มากก่อนท่ีจะโดน การท่องเท่ียว

เอื้ อมมือเขา้มาเปล่ียนแปลง นําท่านขึ้ นกระเชา้ Scenic cender กลบัขึ้ นไปบนความสูงกว่า 200 เมตร เพื่อชมความ

งดงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพรอ้มชมวิวทิวทศัน์บน Echo Point..  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั RYDGES WORLD SQUARE หรอืเทียบเทา่   

 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง  (7)    ซิดนีย ์– ล่องเรือชมปลาวาฬ – สวนสตัวท์าร็องกา้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านผ่านชมชมโรงอุปรากรซิดนีย ์(Sydney Opera House) ดว้ย

รูปทรงท่ีเป็นเอกลักษณ์แปลกตาสถาปัตยกรรมร่วมสมยั โดดเด่นดว้ย

หลงัคารูปเรือซอ้นเล่นลมอนัเป็นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง 

(Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมารก์ เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 

ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮาร์เบอร ์

(Sydney Harbour Bridge) สญัลกัษณ์ของออสเตรเลีย  จากน้ันนําท่าน

ล่องเรือออกจากอ่าวซิดนียเ์พื่อไปชมวาฬในฤดูอพยพท่ีเดินทางหนีหนาว

จากขั้วโลกใต้ผ่านมาชายฝั่งของประเทศออสเตรเลียระหว่างเดือน 

พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวาฬหลังค่อม

(Humpback Whales ) เป็นวาฬขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวประมาณ 12-

16 เมตร และมีน้ําหนักประมาณ 36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อมจะ

เดินทางโยกย้ายเป็นระยะทางประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อปี 

นอกจากน้ียงัมีโอกาสไดเ้ห็นวาฬสีน้ําเงิน และโลมาอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ  

ล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือซิดนีย ์จากน้ันนําท่านเดินทางสู่  สวนสัตวท์าร็

องกา้ ซ่ึงได้ช่ือว่าเป็นสวนสัตว์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกแห่งน้ีไดเ้ลย 

ภายในอาณาบริเวณท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติสดช่ืน มีสตัวพ์ื้ นเมืองของ

ออสเตรเลียและซีกโลกใตใ้หช้มกว่า 3,000 ชนิด เด็กๆ ตอ้งต่ืนตา และ

ถือว่าเป็นสวนสตัวส์วยท่ีสุดในโลกก็ว่าได ้มีสตัวก์ว่า 5,000 ตวั และท่ีน่ี

ยงัเป็นป่าฝนจาํลอง และเป็นท่ีอยู่ของสตัวเ์ขตรอ้น เช่น สิงโต ชา้ง ท่าน

จะไดเ้ยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตวพ์ื้ นเมืองของออสเตรเลียนานา

ชนิดอยา่งใกลชิ้ดโดยเฉพาะชา้งไทยอยา่ง “ลกูชาย” ท่ีเพิ่งจะเป็นสมาชิก

ใหม่ของสวนสตัวแ์ห่งน้ี  



ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเทา่   

 
 

วนัทีแ่ปดของการเดินทาง (8)    ซิดนีย ์- กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบั 

10.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 476 

15.25น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวสัดิภาพ. 

 

 

ลีลา....ท่ีเป็นตวัคุณ 

ลีลาวดี...ฮอลิเดย ์

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง ราคาท่านละ สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตยีงเสริม) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี่ยว เพิ่ม ท่านละ 

มีตัว๋แลว้ ลด ท่านละ 

138,900.- 

131,900.- 

125,900.- 

118,900.- 

24,500.- 

25,000.- 

134,900.- 

127,900.- 

121,900.- 

114,900.- 

24,500.- 

25,000.- 

132,900.- 

129,900.- 

123,900.- 

116,900.- 

24,500.- 

25,000.- 

  

 

 

 



คะแนนสะสมส าหรบัสมาชิก 

ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต  า่กว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตยีงเสริม ) 

พกัเดี่ยวเพิ่ม (ไดร้บัคะแนนเพ่ิม) 

มีตัว๋แลว้ (ผูใ้หญ่)  

1349 

1279 

1219 

1149 

245 

1099 

1349 

1279 

1219 

1149 

245 

1099 

 

 

- สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกสว่นลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดร้บัเป็นไปตามยอดการช าระจริง 

- สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

1. ค่าบตัรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลบัชั้นทศันาจร ตามเสน้ทางและสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ  พรอ้มภาษีสนามบินทุกแห่ง  

2. ค่าท่ีพกั  หอ้งละ 2 ทา่น  ตามโรงแรมท่ีระบุไวใ้นรายการ  หรือระดบัเดียวกนั 

3. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สาํหรบัผูถื้อหนังสือเดินทางไทย ) 

4. ค่าอาหาร, ค่าเขา้ชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

5. ค่าใชจ้่ายของมคัคุเทศกท่ี์คอยอาํนวยความสะดวกใหก้บัท่านในตลอดการเดินทาง 

6. ค่ากระเป๋าเดินทาง และคา่ประกนัอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ทา่นละ  1,000,000.- บาท 
 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

1. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั  อาทิ ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 

2. ค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 

3. ค่าทาํหนังสือเดินทาง 

4. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพ่ิมเตมิอีก !!!!! 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน : สาํหรบัการจอง กรุณาชาํระมดัจาํ ทา่นละ 20,000. - บาท   ชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทั บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  จ  ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายงัเบอร ์Fax 0-6640023) 

 ช่ือบญัชี  บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์   
 1.ช่ือบญัชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กสิกรไทย   เลขที ่ 718 - 1 - 04603 – 6 
 2.ช่ือบญัชี บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย ์  บญัชีกระแสรายวนั    ธ.กรุงไทย   เลขที ่ 981 - 0 - 40234 – 1 

 

 “การจา่ยสว่นที่เหลือ” กรุณาชาํระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนั 

 



เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนังสือเดินทาง มีอายุไม่ตํา่กวา่ 6 เดือน 

 รปูถ่ายสี จาํนวน 2 รปู (ขนาด 1 น้ิวคร่ึง หรือ 2 น้ิว) 

 สาํเนาทะเบียนบา้น, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  

 สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล, สาํเนาทะเบียนสมรส  (ถา้มี)  

 หนงัสือรบัรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นั้น)  หรือสาํเนาทะเบียนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกิจการ 

 ขา้ราชการจะตอ้งมีหนังสือรบัรองการทาํงาน (ภาษาองักฤษเทา่นั้น)   

 ขา้ราชการเกษียณอายุ ขอสาํเนาบตัรขา้ราชเกษียณ 

 หลกัฐานการเงิน โดยใชส้มุดเงินฝากตวัจริง หรือ statement ประเภทออมทรพัยห์รือฝากประจ  า ยอ้นหลงั 6 เดือน ออกจาก

ธนาคารเทา่นั้น กรณีท่ีบางทา่นตอ้งการใช ้statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ประเภทกระแสรายวนั ตอ้งเป็นยอดคงเหลือแบบ

ไม่ติดลบเทา่นั้น (ควรใช ้ Statement จากธนาคารจะสะดวกกว่าการใชส้มุดเงินฝากตวัจริง เพราะระหว่างการยืน่วีซ่าใช้

เวลาประมาณ 10 -15 วนั ทา่นจะไม่สามารถใชส้มดุเงินฝากไดจ้นกว่าจะไดร้บัผลวีซ่าจากทางสถานทตู) หมายเหตุ 

สถานทูตออสเตรเลียไม่รบั Bank Guarantee ในการใชย่ื้นวีซ่า 

 เด็กขอหนังสือรบัรองจากโรงเรียน (ตวัจริง) หรือสมุดรายงานประจาํตวันักเรียน หรือกรณีปิดเทอมใชบ้ตัรนักเรียน 

 เด็กอายุตํา่กว่า 18 ปี หากไมไ่ดเ้ดินทางกบับิดา หรือ มารดา จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากบิดาหรือมารดาผูท่ี้ไม่ไดเ้ดินทางไป

ดว้ย โดยใหท้างอ าเภอออกใหเ้ทา่นั้น ( หากเดินทางกบับิดาและมารดาพรอ้มกนัไม่ตอ้งใชห้นังสือยนิยอม )  

 ส าหรบัผูสู้งอายตุั้งแต ่75 ปีข้ึนไปตอ้งตรวจสุขภาพเพ่ิมเติมกบัโรงพยายามท่ีสถานทูตออสเตรเลียก าหนดเทา่นั้น โดยตอ้ง

ยืน่วีซ่าเขา้ไปก่อนแลว้สถานทูตจะออกแบบฟอรม์ตรวจสุขภาพใหโ้ดยระบุโรงพยาบาลและหมอไวเ้ทา่นั้น นอกจากน้ีจะตอ้ง 

ท าประกนัสุขภาพระหวา่งเดินทางส าหรบัผูสู้งอายเุพิ่ม โดยมคี่าใชจ้่ายต่อท่านประมาณ 800 บาท (ค่าใชจ้่ายในการทาํประกนั

สุขภาพไม่ไดร้วมอยูใ่นคา่บริการ ซ่ึงลกูคา้สามารถจดัทาํเองได)้ โดยทางโรงพยาบาลจะระบุวา่ “สุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถ

เดินทางไปต่างประเทศได”้ ส าหรบัผูสู้งอายผุลวีซ่าอาจจะออกล่าชา้กว่าบุคคลทัว่ไปควรยืน่มากกว่า 30 วนัก่อนเดินทาง 

บริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบหากผลวีซ่าไม่ผ่านเพราะบริษทัฯเป็นเพียงตวัแทนยืน่เอกสารใหเ้ทา่นั้น การออกวีซ่าข้ึนอยูก่บัผล

สุขภาพของทา่นและขั้นตอนการพิจารณาของสถานทูต  

 ระยะเวลาในการยืน่วีซ่าประมาณ 12 -15 วนั หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ท่ียืน่เขา้สถานทตูแลว้ไม่สามารถดึงออกมาจาก

สถานทตูไดจ้นกวา่จะถึงวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ  าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยืน่วี

ซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 

 
 
หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับริการ 

 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีเคยเดินทางแลว้มีประวติัความประพฤติไม่น่ารกั หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรงัเกียจของคน

ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รกัษาเวลา, พดูจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, ก่อเสียงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น, หรือพยายามสรา้งความวุ่นวายใน

คณะทวัร ์ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเ้ดินทางส่วนใหญ่ 

 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีอายุครรภเ์กิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัของท่านผูเ้ดินทางและทารกในครรภ ์

 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศอื่นเพื่อไปทาํงาน หรือเพื่อการอื่นใดอนัมิใช่การ

ท่องเท่ียว 

 



4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหา

ขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะบางเสน้ทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรบัท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น ยกเวน้

ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปดว้ย (กรุณาแจง้

ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ตอ้งกราบขออภยัเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผูเ้ดินทางท่าน

อื่น ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหห้รือไม่ใหบ้ริการแก่ท่านท่ีเป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง

เสน้ทาง ยกเวน้ทวัรค์ณะส่วนตวั 

 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวรไ์วแ้ลว้ แต่ไม่ชําระเงินมดัจาํภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ใหแ้ก่

ลกูคา้ท่านต่อไปท่ีแจง้ช่ือรอไว ้ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของผูร่้วมเดินทางท่านอื่น 

 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทางตํา่กว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน

เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วนั และยนิดีจะจดัหาคณะทวัรอ์ื่นทดแทนหากท่านตอ้งการ 

 

9. ในกรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินค่าใชจ้่าย  

โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 50 ของอตัราคา่บริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   7 วนั  ขอหกัรอ้ยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตวัผูเ้ดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าไดท้นัภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าและค่าเปล่ียนช่ือตัว๋เคร่ืองบินเท่าน้ัน เวน้แต่ตัว๋เคร่ืองบินท่ีไม่อนุญาตใหเ้ปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋ 

 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืน่วีซ่าแลว้ 

 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตุผล

ส่วนตวัของท่านผูเ้ดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกตอ้ง , พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือม

เสีย รวมถึงการท่ีมิไดเ้ดินทางเพราะเหตุภยัธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

 

13. สาํหรบัท่านผูเ้ดินทางท่ีประสงคจ์ะซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร ์) หรือดาํเนินการใด 

ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดค่าใชจ้่าย กรุณาแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคาํยนืยนัสาํหรบัการออกเดินทางของทวัรน้ั์นๆ หากท่านผูเ้ดินทาง

ซ้ือตัว๋หรือชาํระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัดงักล่าว แลว้ต่อมาทวัรน้ั์น ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบสาํหรบัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ น 

 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแ้ก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วนั หากท่านเห็นว่ารายการ

ท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์องท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียน

รายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเ้ป็นกรณีพิเศษ โดยแจง้ใหบ้ริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 

5 วนั หากท่านยนืยนัจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เวน้แต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจาํเป็นหรือสุดวิสยั 

อาทิ การล่าชา้ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทว้ง, การจลาจล, ภยัธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา

ผลประโยชน์ของท่านใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

 



15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการไดร้วมค่าเขา้ชมไวแ้ลว้ หากในวนัเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ จะคืน

เงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่านตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารของสถานท่ีน้ัน ๆ หรือจะสลบัปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหท่้านสามารถเขา้ชมได ้  

แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่าชา้หรือเหตุอื่นใดเกิดขึ้ นระหว่างการเดินทางทาํใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวดงักล่าวได ้โดยมิใช่

ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเขา้ชมใหแ้ก่ท่าน 

 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้ นแก่ทรัพยสิ์นของท่าน อนัเน่ืองจากการ

โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเท่ียวเอง 

 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ้( ถา้มี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหกัทอนเป็นส่วนลดเป็นตวัเงินได ้โดยท่านสามารถ

เลือกใชข้องกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทวัรห์รือไม่ก็ไดต้ามอธัยาศยั 

 

18. ตาํแหน่งท่ีนัง่บนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกตาํแหน่ง

ท่ีนัง่ไดเ้อง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ใหแ้ก่ท่านและครอบครวัตามความเหมาะสมใหดี้ท่ีสุดภายใตล้ักษณะตาํแหน่งท่ีนัง่

แบบหมู่คณะท่ีสายการบินจดัใหม้า 

 

19. บริษัทฯ ขอตอ้นรับและมีความยินดีท่ีไดใ้หบ้ริการแก่ท่านผูเ้ดินทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซ่ึงประสงค์จะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


