
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โปรแกรมพิเศษส าหรบัทุกท่าน รว่มสมัผสัการเดินทางที่มีดีไซนก์บัลีลาวดี ฮอลิเดย ์
ความสุข ในยามนอน โรงแรมที่น าเสนอใหท้่านในระดบัมาตรฐานที่ท่านพึงพอใจ 

ความสุข ในการกิน รา้นอาหารทุกรา้นเราไดใ้ชค้วามเป็นลีลาวดีคดัเลือกอาหารรสชาตดิีมาใหท้่าน 
ความสุข ในความทรงจ  ากบัทุกสถานที่ในช่วงเวลาพิเศษที่สุดของความโรแมนตกิ 

ความสุขในการบริการ สุดประทบัใจท่ีท่านจะไดร้บั ท่ีทางทีมงานเราตั้งใจมอบใหก้บัท่าน  
ลีลาที่เป็นตวัคุณ...ลีลาวดี ฮอลิเดย ์

 
ก าหนดการเดินทาง 10-20 ก.ค. /7-17 ส.ค. /11-21 ก.ย. / 16-26 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  เคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงเสียดฟ้าและความเร็ว

วินาทีต่อวินาที รวมทั้ง GIANT DROP ท่ีไดร้บัการบนัทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่า

เป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีความสูงท่ีสุดและเร็วท่ีสุดในโลก หรือท่านจะทดลองเล่นวิน

เซิรฟ์ จาก FLOWRIDER ซ่ึงจะใหค้วามรูสึ้กเหมือนเล่นวินเซิรฟ์อยุจ่ริงๆ เพียงแค่ยนืทรงตวัอยูบ่นแผ่นวินเซิรฟ์ท่าน้ัน 

เที่ยง  อิสระใหท้า่นเลือกรบัประทานอาหารตามอธัยาศยั เพื่อไม่ใหเ้ป้นการเสียเวลา 

 นอกจากน้ียงัมีสตัวน่์ารกัๆในสวนสตัว ์เช่น จิงโจ ้สญัลกัษณข์องออสเตรเลีย หมีโคอาล่า ท่ีนอน

ราวๆ 20 ชัว่โมงและต่ืนอีก 4 ชัว่โมงเพื่อมากินใบยคูาลิปตสั และยงัมีสตัวอ์ีกหลายหลายชนิด

ใหไ้ดช้ม เช่น ดิงโก ้พอสซัม่ วอมแบท เป็นตน้.... 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

 

 

 

 



ที่พกั GRAND CHANCELLOR (SURFER PARADISE) HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่สี่ของการเดินทาง   (4) โกลโคสต ์– บริสเบน – แคนส ์– ชมเมือง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านเดินทางสู่สนามบินบริสเบน เพื่อนําท่านเดินทางสู่เมอืงแคนส ์

.......... น.  ออกเดินทางต่อสู่เมอืงแคนส ์โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินท่ี QF ......(ใชเ้วลาในการเดินทาง 2.30 ชม.) 

.......... น.  เดินทางถึงเมืองแคนส ์หลงัจากรบักระเป๋าและสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้  

  นําท่านชมเมืองแคนส์ซ่ึงเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสําคัญของรัฐควีนส์

แลนดแ์ละเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในฐานะเป็นประตูหลกัสู่    ( THE GREAT 

BARRIER REEF ) ซ่ึงเป็นแนวปะการังท่ีเป็นสิ่ง มหศัจรรยท์าง

ธรรมชาติขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐควีนส์

แลนด์ นอกจากน้ีเมืองแคนส์ยงัมีทรัพยากรธรรมชาติทางป่าไมท่ี้

ไดร้ับการอนุรักษ์ใหเ้ป็นมรดกโลกนอกจากน้ียังเป็นท่ีรูจ้ักกันใน

ฐานะเมืองแห่งการผจญภยัของออสเตรเลียท่ีมีกิจกรรมโลดโผนและ

น่าต่ืนเตน้มากมาย  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  RYDGES TRADEWING HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   (5) แคนส ์– คูรนัดา้ – Kurada Scenic Railway – สวนวฒันธรรมชาวอะบอริจิ้ น 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟของ KURANDA SCENIC RAILWAY ให้

ท่านไดส้มัผสัความงามและเต็มไปดว้ยธรรมชาติ เร่ิมตน้ท่ีสถานีรถไฟ 

FRESHWATER STATION ออกเดินทางสสูถานีปลายทางคือ KURANDA 



STATION  ใหท่้านไดผ่้านชมธรรมชาติท่ีงดงามของป่าฝน ผ่านไร่ออ้ย หมู่บา้นชนบทของชาวออสซ่ี ผ่านอุโมงค์ ท่ีมนุษย์

ก่อสรา้งขึ้ นดว้ยมือในอดีต ผ่านหุบเขาและเหวลึก พรอ้มชมทศันียภาพท่ีสวยงามของภูเขารูปต่าง ๆ มากมาย ก่อนจะต่ืน

ตาต่ืนใจกบัความงดงามของน้ําตกกลางป่าเขา และถา่ยรูปกบัน ้าตก  BARRON FALLS ก่อนจะถึงสถานีปลายทางท่ีสถานี

คูรนัดา้ จากน้ันนําท่านสู่หมู่บา้นคูรนัดา้  ( KURANDA VILLAGE ) หมู่บา้นกลางป่าฝนเขตรอ้นท่ีงดงามโอบลอ้มเป็น

ธรรมชาติและอากาศอนับริสุทธ์ิ ใหท่้านไดเ้ดินชอ้ปป้ิงในตลาดคูแรนดา้ ( KURANDA MARKET ) ท่ีขายของพื้ นเมือง

ของชาวอะบอริจิ้ นในราคาท่ีต่อรองไดไ้ม่ว่าจะเป็นเส้ือฝ้า เคร่ืองประดับ กาํไร แหวน รวมถึงเคร่ืองดนตรีพื้ นเมืองของ

ชาวอะบอริจิ้ น ( Didgerigoo )  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

  นําท่านเดินทางสู่ สวนวฒันธรรมชาวอะบอริจิ้ น ( TJAPUKAI ABORIGINAL CULTURAL PARK   ) ใหท่้านไดพ้บกบั

ชาวอะบอริจิ้ นนําท่านชมสวนวฒันธรรมแห่งน้ีเร่ิมตน้ดว้ยการแสดงเตน้ร า

ของชาวอะบอริจิ้ น( Dance Show  ) โดยการเล่าเร่ืองการดาํรงชีวิตความ

เป็นอยูใ่นสมยัเก่า เตน้ราํเล่าเร่ืองการล่าสตัว ์การใชเ้คร่ืองดนตรีประจาํเผ่า

ท่ีเรียกว่า Ridgerigoo จากน้ันชาวอะบอรจิ้ นส์จะนําท่านสาธิตการขวา้งบู

มเมอแรง ( Boomerang Throwing ) พรอ้มใหท่้านไดล้องขวา้งดว้ยตวัท่าน

เอง รวมถึงการสาธิตการขวา้งหอก ( Spear throwing )ในการล่าสัตว ์

รวมถึงการสาธิตการอาหาร ยารกัษาโรกดว้ยสมุนไพร และผลไมต่้าง ๆ ของ

ชาวอะบอริจิ้ นในการดาํรงชีวิต   

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั  RYDGES TRADEWING HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

 

วนัที่หกของการเดินทาง   (6) แคนส ์– Great Barrier Reef – ด าน ้าดูปะการงั – ชอ้ปป้ิง 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือและล่องเรือ สู่แนวปะการงัท่ีใหญ่ที่สุดในโลก 

(Great Barrier Reef) มีพื้ นท่ีครอบคลุมทั้งหมดมากกว่า 2,000 

กิโลเมตร ซ่ึงมีประมาณ 3,400 แนวปะการงัท่ีประกอบดว้ยปะการัง 

400 ชนิด และมีปลาประมาณ 1,500 สายพนัธุ์

แหวกว่ายอยู่ในบริเวณน้ี แนวปะการงั เพลิดเพลิน

กบัการ Snorkeling ด าน ้าชมปะการงัท่ีสวยงาม

และปลาน้อย ใหญ่ในทะเล  ท่านยงัสามารถนัง่เรือ

ทอ้งกระจก ท่านจะไดเ้ห็นภาพใตท้อ้งทะเลอยา่งใกลชิ้ดสวยงามจากใตท้อ้งเรือ ประทบัใจกบัการชม

ชีวิตใตท้อ้งทะเลไม่ว่าจะเป็นปะการงัสีสวยงาม พืชใตน้ํ้า ปลาหลากสี หอยขนาดใหญ่รูปทรงต่าง ๆ  



นอกจากน้ียงัใหท่้านไดข้ึ้ นชมธรรมชาติท่ีเกาะกรีนไอสแ์ลนด ์เดินเล่นตามหาดทรายขาว สะอาดกลางสายลมเย็นจาก

ทะเล และธรรมชาติท่ีงดงามแบบไม่น่าเช่ือ  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ 

  ใหท่้านไดอ้ิสระในการถ่ายรูป ดาํน้ํา หรือจะนัง่เล่นบนโป๊ะกลางน้ําพรอ้มจิบชา กาแฟ ยามบ่ายพรอ้มชมความงามและ 

ธรรมชาติท่ีท่านจะตอ้งประทบัใจ ( กิจกรรมอื่นๆ ท่ียงัไม่รวมคือ SC  UBA DRIVING, SEAWALKER )  จนไดเ้วลาเดินทาง

กลบัสู่เมืองแคนส ์

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

หลงัอาหารคํา่ใหท่้านอิสระท่ี Cairns Night Markets ตลาดกลางคืนเมือง Cairns น้ีตั้งอยูท่ี่ Cairns Esplanade 

เปิดตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 23.00 น. เป็นประจาํทุกคืน มีแผงรา้นคา้มากกว่า 70 รา้น คุณสามารถเลือกซ้ือของขวญั 

และของท่ีระลึกไดท่ี้น่ี มีทั้งหมวกสาํหรบัเดินป่า  didgeridoos และงานศิลป์มากมาย 

ที่พกั  RYDGES TRADEWING HOTEL หรือเทียบเทา่ 

 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง   (7) แคนส ์– เมลเ์บิรน์ – Eureka Tower – ชมวิวชั้น 88 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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

........ น.  ออกเดินทางสูเ่มลเ์บิรน์ โดยสายการบินแควนตสั เที่ยวบินที่ QF ......  (ใชเ้วลาในการเดินทาง 4.30 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 

 

วนัที่แปดของการเดินทาง  (8)     เมลเบิรน์ – ชมเมือง - กระท่อมกปัตนัคุก๊ – เกาะฟิลลิป  

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําท่านเท่ียวชมเมืองเมลเ์บิรน์เท่ียวชม ตึกรฐัสภา (PARLIAMENT HOUSE) อาคารท่ีก่อสรา้งตามแบบสถาปัตยกรรม

ยุโรป ชม สวนฟิตซอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมน้านาพันธุ์ จากน้ันนําท่านเ ท่ียวชมกระท่อม

กัปตันคุก้ นักสํารวจชาวอังกฤษคนสําคัญของโลกผูค้น้พบทวีปออสเตรเลีย สถานท่ีแห่งน้ีสร้างขึ้ นเพื่อเฉลิมฉลอง

ครบรอบ 100 ปี ของเมืองเมลเบิรน์  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป แวะชม ไร่ไวน์ของชาว

ออสซ่ี พร้อมชิมและเลือกซ้ือไวน์ตามอัธยาศัย และนําท่าน

เดินทางสู่ Philip Island นําท่านเดินทางสู่เขตอนุรกัษ์ธรรมชาติ 

เกาะฟิลลิป ท่ีหาดซมัเมอรแ์ลนด ์ให ้ท่านไดพ้บกบัประสบการณ์

อนัน่าประทับใจกบัการช่ืนชมความน่ารกัของ ฝงูเพนกวิน ท่ีอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาดตามธรรมชาติ ในบรรยากาศ

อันสวยงามด้วยสีแสงยามพระอาทิตย์เย็น ท่านจะได้เห็นฝูง 

เพนกวินตัวน้อยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึ้ นจากทะเลเพื่อ

กลบัคืนสู่รงั 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั SWANSTON GRAND MERCURE หรือเทียบเทา่   

 

วนัที่เกา้ของการเดินทาง  (9)     เมลเบิรน์ – ซิดนีย ์- บลเูมาเท่นส ์– หุบเขาสามพี่นอ้ง - นัง่รถรางที่ชนัที่สุด 

เชา้  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

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



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

...........น. เดินทางถึง นครซิดนีย์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภัตตาคารเพ่ือ

รบัประทานอาหารกลางวนั 

เที่ยง บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเมา้ทเ์ท่น เจา้ของฉายา “แก

รนดแ์คนยอนแห่งออสเตรเลีย” ท่ีไดร้ับการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ครอบคลุมเน้ือท่ีมากกว่า หน่ึงล้าน เฮคเตอร์ นอกจากน้ันยังมีความ

มหัศจรรย์ท่ีเกิดขึ้ นภายในอุทยานแห่งน้ี นั่นคือการคน้พบต้นสนดึกดํา

บรรพว์อลเล งอกงามในเขตหุบเขาท่ีห่างไกลของท่ีแห่งน้ี โดยไม่มีใครพบ

เห็นจนกระทัง่ปี 1994 นัน่เป็นเพราะว่าความอุดมสมบรูณแ์ละความหนาแน่ของป่าไมใ้นบริเวณน้ี บลูเมา้ทเ์ท่น หรือหุบ

เขาสีน้ําเงิน แห่งน้ี มีทศันียภ์าพท่ีงดงาม และมีความคลา้ยคลึงกบัแกรนดแ์คนยอนในอเมริกา เพียงแต่ประกายสีน้ําเงิน

ครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน้ํามนัของตน้ยคูาลิปตสัท่ีปกคลุมพื้ นดินและกระทบกบัแสงสว่างทาํใหเ้กิดประกายสีน้ําเงิน

ดงักล่าว ใหท่้านไดช่ื้นชมและสมัผสัทิวทศัน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่  นําท่านสู่จุดชมวิว หุบเขาสามพี่นอ้ง 

(Three’s Sister) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูกเรียงติดกนั ตาํนานกนัเก่าแก่ ของ ความรกั ความเศรา้ และสงคราม จากพี่น้อง

สามสาวเผ่าอะบอริจิ้ น ท่ีสุดทา้ยตอ้งยอมพลีชีพ เพื่อรกัษาความสงบของเผ่าเอาไว ้ถือเป็นไฮไลทข์องการชม วนอุทยาน

บลูเมา้ทเ์ท่น แห่งน้ี นําท่านเดินทางสู่ นําท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (Katoomba Scenic Railway) เพื่อนัง่รถรางไฟฟ้าท่ี

ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยั ก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันถึง 52 

องศา เรียกได้ว่าเป็นรถไฟลงเขาที่ชันที่สุดในโลก ท่ีพร้อมจะสร้างความ

ต่ืนเตน้เล็กๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้มาเท่ียวชม ผ่านหน้าผาสูงชั้น ถํ้ามืด และทางลาดลง

มายงัเนินดา้นล่าง ดว้ยความเร็ว 4 เมตร ต่อวินาที รางวลัของผูก้ลา้ในครั้งน้ีคือ 

วิวอนัตระการตาของหุบเขาอนักวา้งใหญ่ พรอ้มดว้ยหน้าผาท่ีมีตน้ไมป้กคลุมสี

เขียวขจี และท่านอาจโชคดี มองเห็นถึง หุบเขาสามพี่น้องอีกดว้ย จากน้ันผจญ

ภัยกันต่ออีกนิด ด้วยเส้นทางเดินง่ายๆ แต่อุดมไปด้วยความงามของการ

สรา้งสรรคท์ั้งจากธรรมชาติ และฝีมือมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นพนัธไ์มห้ลายรอ้ยสาย

พันธ์ ต้นสน เฟิร์น มอส หรืออาจจะได้แวะทักทายกับสัตว์ป่าหายาก นกนานาพันธ์  ท่ีแข่งขันอวดสีสันต้อนรับ

นักท่องเท่ียว นอกจากน้ียงัมีการจัดแสดงการทําเหมืองถ่ายหินในสมัยโบราณ เพื่อใหเ้ขา้กับบรรยากาศการเดินป่า 

รวมทั้งใหร้ะลึกขึ้ นสถานท่ีแห่งในอดีต ท่ีเคยเป็นเหมืองขนาดใหญ่มากก่อนท่ีจะโดน การท่องเท่ียวเอื้ อมมือเขา้มา

เปล่ียนแปลง นําท่านขึ้ นกระเชา้ Scenic cender กลบัขึ้ นไปบนความสูงกว่า 200 เมตร เพื่อชมความงดงามของทิวทศัน์

เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพรอ้มชมวิวทิวทศัน์บน Echo Point..  

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ที่พกั RYDGES WORLD SQUARE หรอืเทียบเทา่  

 



วนัที่สิบของการเดินทาง  (10)    ซิดนีย ์– ล่องเรือชมปลาวาฬ – สวนสตัวท์าร็องกา้  

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  นําท่านผ่านชมชมโรงอุปรากรซิดนีย ์(Sydney Opera House) 

ดว้ยรปูทรงท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ปลกตาสถาปัตยกรรมร่วม สมยั 

โดดเด่นดว้ยหลงัคารปูเรือซอ้นเล่นลมอนัเป็นเอกลกัษณ ์

ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง (Jorn Utzon) สถาปนิกชาวเดนมารก์ 

เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ. 1973 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 14 ปี 

ชมความงามของสะพานฮารเ์บอร ์(Sydney Harbour Bridge) 

สญัลกัษณข์องออสเตรเลีย...  

จากน้ันนําท่านล่องเรือออกจากอ่าวซิดนียเ์พื่อไปชมวาฬในฤดู

อพยพท่ีเดินทางหนีหนาวจากขัว้โลกใตผ่้านมาชายฝัง่ของ 

ประเทศออสเตรเลียระหว่างเ ดือน  พฤษภาคมถึงเดือน

พฤศจิกายนของทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นวาฬหลงัค่อม(Humpback 

Whales ) เป็นวาฬขนาดใหญ่ท่ีมีความยาวประมาณ 12-16 

เมตร และมีน้ําหนักประมาณ 36,000 กิโลกรัม วาฬหลังค่อม

จะเดินทางโยกยา้ยเป็นระยะทางประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อ

ปี นอกจากน้ียงัมีโอกาสไดเ้ห็นวาฬ 

สีน้ําเงินและโลมาอีกดว้ย  

เที่ยง บริการอาหารกลางวนับนเรือ  

ล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือซิดนีย ์จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ สวนสตัวท์าร็องกา้ ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นสวนสตัวท่ี์ดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของ

โลกแห่งน้ีไดเ้ลย ภายในอาณาบริเวณท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติสดช่ืน มีสตัว์

พื้ นเมืองของออสเตรเลียและซีกโลกใตใ้หช้มกว่า 3,000 ชนิด เด็กๆ ตอ้งต่ืน

ตา และถือว่าเป็นสวนสตัวส์วยท่ีสุดในโลกก็ว่าได ้มีสตัวก์ว่า 5,000 ตวั และ

ท่ีน่ียงัเป็นป่าฝนจาํลอง และเป็นท่ีอยูข่องสตัวเ์ขตรอ้น เช่น สิงโต ชา้ง ท่านจะ

ไดเ้ยีย่มชมชีวิตความเป็นอยูข่องสตัวพ์ื้ นเมืองของออสเตรเลียนานาชนิดอย่าง

ใกลชิ้ดโดยเฉพาะชา้งไทยอย่าง “ลูกชาย” ท่ีเพิ่งจะเป็นสมาชิกใหม่ของสวน

สตัวแ์ห่งน้ี  

ค า่  บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ที่พกั RYDGES WORLD SQUARE หรอืเทียบเทา่   

 

วนัทีส่ิบเอ็ดของการเดินทาง (11)  ซิดนีย ์- กรุงเทพฯ 

เชา้ บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลบั 



10.00 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินที่ TG 476 

15.25น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ ..... โดยสวสัดิภาพ. 

 

 

ลีลา....ท่ีเป็นตวัคณุ 

ลีลาวด.ี..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 

178,900.- 

169,900.- 

161,900.- 

152,900.- 

41,500.- 

25,000.- 

174,900.- 

165,900.- 

157,900.- 

148,900.- 

41,500.- 

25,000.- 

176,900.- 

167,900.- 

159,900.- 

150,900.- 

41,500.- 

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)  

1749 

1659 

1579 

1489 

415 

1499 

1749 

1659 

1579 

1489 

415 

1499 

 

 

- 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 บริษทั ลีลาวดี 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

ยืน่วีซ่าเขา้ไปก่อนแลว้สถานทตูจะออกแบบฟอรม์ตรวจสุขภาพใหโ้ดยระบุโรงพยาบาลและหมอไวเ้ทา่นั้น 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 ซ่ึงประสงคจ์ะเดินทางไป

ท่องเท่ียวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเขา้ใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางไป 

 

20. เม่ือทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ  าแลว้ หมายถึงทา่นยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 


