
 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน รว่มสมัผสัการเดินทางที่มีดีไซนก์บัลีลาวดี ฮอลิเดย ์
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่น าเสนอใหท้่านในระดบัมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท้่าน 
ความสุข ในความทรงจ ากบัทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษที่สุดของความโรแมนตกิ 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน  
ลีลาที่เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 
ก าหนดการเดินทาง 9 – 14 ก.ค. / 8 – 13 ส.ค. / 11 – 16 ก.ย. / 18 – 23 ต.ค. 2557 

วนัแรกของการเดินทาง (1)    กรุงเทพฯ  

16.30 น. พรอ้มกนัท่ี สนามบินสุวรรณภมิู ...ระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ใกลก้บัประตทูางเขา้หมายเลข 2 

พบกบัเจา้หนา้ท่ี คอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก ณ บริเวณ หนา้เคานเ์ตอรห์มายเลข C 

19.20 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอรเ์วย ์เที่ยวบิน TG475 
  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 9 ชัว่โมง .... เวลาทอ้งถ่ินต่างจากเวลาประเทศไทย 4 ชัว่โมง) 

 
วนัที่สองของการเดินทาง (2)  ซิดนีย ์(ออสเตรเลีย) – ชมเมือง – เดอะร็อค – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย ์

07.20 น. คณะเดินทางสู่ ทา่อากาศยานคิงฟอรด์สมิทธ ์นครซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองแลว้ นํา

ท่าน ชมนครซิดนีย ์เมืองหลวงท่ีสวยงามซ่ึงตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าว ชมย่านบุกเบิก “เดอะ ร็อก” ท่ีท้ิงร่องรอย เมื่อครั้ง 

กปัตนัเจมส ์คุก ยกพลขึ้ นบกอาคารท่ีเก่าแก่ยงัคงไดร้บัการอนุรกัษ์เอาไวน้านกว่า 200 ปี แลว้ชมภาพอนังดงามของ 

สะพานฮาเบอรแ์ละโรงละครโอเปร่า ท่ีสวยงามผ่านชมยา่นท่ีทาํการสาํคญัของรฐันิวเซา้ทเ์วลล์ แลว้บนัทึกภาพอนังดงาม

ท่ีจุดชมวิว แมคควอรี่แชร ์จากน้ันเลาะเลียบเสน้ทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของ

นครซิดนียไ์ ปชม “เดอะแกป๊” ช่องแคบท่ีกั้นอยูร่ะหว่างอ่าวซิดนีย ์และมหาสมุทรแปซิฟิค 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ... บริการทา่นดว้ย เมนูอาหารจนี สไตลต์ิ่มซ าเลิศรส  

 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเซอรค์ลูารค์ีย ์(Circular Quay) เพื่อ 

ล่องเรือชมความงามของอา่วซิดนีย ์ชมโรงอุปรากรซิดนีย ์

(Sydney Opera House) ดว้ยรปูทรงท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ปลกตา

สถาปัตยกรรมร่วมสมยั โดดเด่นดว้ย หลงัคารปูเรือซอ้นเล่นลมอนั

เป็นเอกลกัษณ ์ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง (Jorn Utzon) สถาปนิก

ชาวเดนมารก์ เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใชเ้วลาก่อสรา้ง

นานถึง 14 ปี ชมความงามของสะพานฮารเ์บอร ์(Sydney Harbour 

Bridge) สญัลกัษณข์องออสเตรเลีย  



ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
ที่พกั RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเทา่   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที่สามของการเดินทาง  (3)    ซิดนีย ์– ล่องเรือชมปลาวาฬ – สวนสตัวท์าร็องกา้  

 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านล่องเรือออกจากอ่าวซิดนีย์เพื่อไปชมวาฬในฤดูอพยพท่ี

เ ดินทางหนีหนาวจากขั้ ว โลกใต้ผ่านมาชายฝั่งของประเทศ

ออสเตรเลียระหว่างเดือน พฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ส่วนใหญ่จะเป็นวาฬหลงัค่อม(Humpback Whales ) เป็นวาฬขนาด

ใหญ่ท่ีมีความยาวประมาณ 12-16 เมตร และมีน้ําหนักประมาณ 

36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อมจะเดินทางโยกยา้ยเป็นระยะทาง

ประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อปี นอกจากน้ียงัมีโอกาสไดเ้ห็นวาฬสีน้ําเงิน และโลมาอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ  

ล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือซิดนีย ์จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสตัวท์าร็

องกา้ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสวนสัตว์ท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลกแห่งน้ีไดเ้ลย 

ภายในอาณาบริเวณท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติสดช่ืน มีสตัวพ์ื้ นเมืองของ

ออสเตรเลียและซีกโลกใตใ้หช้มกว่า 3,000 ชนิด เด็กๆ ตอ้งต่ืนตา 

และถือว่าเป็นสวนสัตว์สวยท่ีสุดในโลกก็ว่าได้ มีสัตวก์ว่า 5,000 ตัว 

และท่ีน่ียงัเป็นป่าฝนจาํลอง และเป็นท่ีอยู่ของสัตวเ์ขตรอ้น เช่น สิงโต 

ช้าง ท่านจะได้เยี่ยมชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์พื้ นเมืองของ

ออสเตรเลียนานาชนิดอย่างใกลชิ้ดโดยเฉพาะชา้งไทยอย่าง “ลูกชาย” 

ท่ีเพิ่งจะเป็นสมาชิกใหม่ของสวนสตัวแ์ห่งน้ี  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 
 
 
 
 



ที่พกั RYDGES WORLD SQUARE หรือเทียบเทา่   

 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง  (4) ซิดนีย ์– เมลเบิรน์ – กระท่อมกปัตนัคุก๊ – เกาะฟิลลิป – เมนูพิเศษกุง้ล็อบเตอร ์  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อนําท่านโดยสาร เคร่ืองบินภายในประเทศ สู่กรุงเมลเบิรน์  

............น. ออกเดินทางสู่ กรุงเมลเบิรน์ โดยสายการบิน................ เท่ียวบินท่ี...................... 

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

ใหญ่อันดับสองของประเทศออสเตรเลีย เที่ยวชมตึกรัฐสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบ

สถาปัตยกรรมยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพนัธุ ์จากน้ันนําท่านเท่ียวชม

กระท่อมกปัตนัคุก้ นักสํารวจชาวองักฤษคนสําคญัของโลกผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย สถานท่ีแห่งน้ีสรา้งขึ้ นเพื่อเฉลิม

ฉลองครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิรน์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป แวะชม ไร่ไวน์ของชาวออสซ่ี 

พร้อมชิมและเลือกซ้ือไวน์ตามอัธยาศัย และนําท่านเดินทางสู่ 

Philip Island นําท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป 

ท่ีหาดซัมเมอร์แลนด์ ให้ ท่านได้พบกับประสบการณ์อันน่า

ประทับใจกบัการช่ืนชมความน่ารกัของ ฝูงเพนกวิน ท่ีอยู่รวมกนั

เป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศอนัสวยงาม

ดว้ยสีแสงยามพระอาทิตยเ์ย็น ท่านจะไดเ้ห็นฝงู เพนกวินตวัน้อยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อกลบัคืนสู่

รงั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ... พิเศษเมนูกุง้ลอ๊บสเตอร ์ทา่นละ 1 ตวั 
ที่พกั CITIGATE MELBOURNE หรือเทียบเทา่   

 
 

 

 

 

 

 

 



วนัที่หา้ของการเดินทาง (5)   เมลเบิรน์ – จลีอง - เกรทโอเช่ียน โรด-เมลเบิรน์ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลอง เมืองหน้าอ่าวท่ีงดงาม และมี

มหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง เมืองท่ียงัคงเอกลักษณ์ของบา้นในสไตล์

แบบวิคตอเรียท่ีสวยงาม ทั้งยงัเป็นเมืองตากอากาศท่ีสาํคญัแห่งหน่ึง 

เพื่อเดินทางสู่ เกรทโอเช่ียน โรด (Great Ocean Road) เสน้ทางสุด

โรแมนติค ท่ีสวยงาม ถนนสายน้ีเป็นถนนท่ีตัดเลียบชายฝั่งด้าน

ตะวนัตกเฉียงใตข้องเมลเบิรน์ ซ่ึงเป็นชายฝัง่ท่ีคล่ืนลมพดัแรง ชายฝัง่

โดยส่วนใหญ่จะเป็นหน้าผาเวา้แหว่งจนปัจจุบันแผ่นดินบางส่วน

กลายเป็นเกาะหินโด่เด่นอยู่กลางทะเล มีรูปทรงแปลก ๆ ดูสวยงาม 

สมัผัสกบัทศันียภาพท่ีจดัเขา้ขั้นสวยงามท่ีสุดในโลก แต่ละจุดชมวิวจะมีความสวยงามท่ีแตกต่างกนัออกไป อีกทั้งมีช่ือ

เรียกต่าง ๆ ออกไปอีก ช่ือแต่ละช่ือลว้นแต่มีท่ีมาหรือบ่งบอกลกัษณะคลา้ยคลึง 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง  

บ่าย ตลอดเสน้ทางแสนสวยท่ีธรรมชาติรงัสรรคข์ึ้ นน้ันท่านจะไดพ้บกบั  Twelve Apostles หรือ 12 สาวกของพระเจา้เป็นแท่ง

หินปนูท่ีถูกธรรมชาติสลกัใหม้ีรปูทรงแปลกๆ แตกต่างกนัไป เรียงรายกระจายอยู่บริเวณชายหาด แต่ความจริงมีไม่ครบ 

12 แท่งดงัช่ือ เพราะแท่งหินมีการผุกร่อนพงัไปแลว้ 2 อนั ในอนาคต

อาจจะไม่เหลือใหช่ื้นชมอีกแลว้   ท่ีแห่งน้ีเป็นสถานท่ียอดนิยมท่ีใชถ่้าย

ทาํภาพยนตรจ์ากทัว่โลก และเป็นตน้กาํเนิดของภาพยนตร ์เร่ืองจอวส์

ท่ีโด่งดังไปทัว่โลก น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัถูกน้ําทะเลกดัเซาะจนโค่นลง

เหลือเพียงแค่ 9 กอ้นเท่าน้ัน... Loch Ard Gorge เป็นแท่งหินรปูโคง้ขนาด

ใหญ่ เกิดจากการท่ีส่วนตรงกลาง ถูกน้ําทะเลกดัเซาะจนทะลุ  ก่อใหเ้กิด

รูปร่าง คลา้ยสะพานโคง้ LONDON BRIDGE หรือ สะพานลอนดอนก็จะมี

ลักษณะคลา้ยสะพานท่ีขา้มแม่น้ําเทมส์ในกรุงลอนดอน ปัจจุบัน  เกาะหินแห่งน้ีไดถู้กคล่ืนลมซัดจนขาดออกจาก

แผ่นดินใหญ่ เหลือเป็นเพียงเกาะหินขนาดใหญ่กลางทะเลเท่าน้ัน น่าจะเกิดจากการยุบตวัของส่วนเช่ือม New Field Bay 

ก็ไดม้าจากช่ือของเรือท่ีมาอบัปางลงในบริเวณน้ัน ใหท่้านไดถ่้ายรูปเป็นท่ีระลึก ตามอธัยาศัย จากน้ันเดินทางกลับสู่

เมลเบิรน์ 

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย   

พกั CITIGATE MELBOURNE หรือเทียบเทา่   

 

 

 



วนัที่หกของการเดินทาง (6)  เมลเบิรน์ - กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

ใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงอย่างอิสระในเมืองเมลเบิรน์หลายรูปแบบทั้งจาก หา้งสรรพสินค้า , รา้นคา้ , บูติกดีไซเนอรเ์ก๋ๆ และ

รา้นขา้งถนน อาทิ เช่น Queen Victoria Market และ Melbourne Wholesale Market. เป็นตน้ จนไดเ้วลาสมควรนําท่าน

สู่สนามบิน 

15.25 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 466 

20.35น.  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 

113,900.- 

108,900.- 

102,900.- 

96,900.- 

18,500.- 

25,000.- 

109,900.- 

104,900.- 

98,900.- 

92,900.- 

18,500.- 

25,000.- 

111,900.- 

106,900.- 

100,900.- 

94,900.- 

18,500.- 

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)  

1099 

1049 

989 

929 

185 

849 

1099 

1049 

989 

929 

185 

849 

 

- 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. ค่าภาษีเช้ือเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเตมิอีก !!!!! 

 

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

 ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค โดยสัง่จ่ายในนาม บริษทัลีลาวดี ฮอลิเดย ์  จ  ากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 
 ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซใ์บนําฝากมายงัเบอร ์Fax 0-26640023) 

ช่ือบญัชี  บริษทัลีลาวดี ฮอลิเดย ์  จ  ากดั 

 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 หรือการปรับเปล่ี ยน

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 ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 


