อิลิท นําคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั เมืองแห่งการพักผ่อนของ “ออสเตรเลีย”
ตื่นเต้ นกับการ ให้อาหารปลาโลมาธรรมชาติ ด้ วยมือของคุณ ณ ทังกาลูมา รีสอร์ท

สุดเอ็กซ์คลูซีฟ !! นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองโกลโคสด์ในมุมสูงแบบ 360 องศา
ตะลุยทะเลทราย ด้วยรถ4WD พร้ อมท้ าทายกับ การเล่นกระดานเลือ่ นบนเนินทราย
ประสบการณ์ใหม่ในการ จับปูยกั ษ์ เพลิดเพลินกับการช้ อปปิ้ ง ณ ฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต
สัมผัสความต่างแห่งเสน่ห์ “บริสเบน-โกลด์โคสต์” ผ่านการรังสรรค์การเดินทาง ให้ เป็ นการพักผ่อนอย่างแท้ จริง
คัดสรรที่พักพร้ อมบริการระดับ Deluxe Class แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”

กําหนดการเดินทาง

18-24 พ.ค / 15-21 มิ.ย / 14-20 ก.ค 2559

วันแรกของการเดิน
(1) สนามบินสุวรรณภูมิ – บริสเบน
21.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ c สายการบินไทย แอร์
เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสาร
23.59 น.
ออกเดินทางสู่บริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG473
(ใช้ เวลาในการเดินทาง ประมาณ 9 ชั่วโมง / เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) บริสเบน – เกาะมอร์ตนั – ให้อาหารปลาโลมา
11.50 น.
เดินทางถึงสนามบิน เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง ศุลกากรและตรวจเช็ค
สัมภาระกระเป๋ าเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารจีน
นําท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่นาํ้ บริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด
และเป็ นเมืองใหญ่ท่สี ุดของรัฐควีนส์แลนด์ท่เี จริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้ รับสมญานามว่า “รัฐ
แห่งการพักผ่อน” นําท่ านชม เซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่นาํ้ บริสเบน ที่กว้ างใหญ่ เต็มไป
ด้ วยพืชพันธุเ์ ขตร้ อนอันอุดมสมบูรณ์ ผ่านชมซิตี้ฮอลล์ ให้ ท่านได้ ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม
นําท่านขึ้น เขาคุทธา (Mount Coot-tha) เป็ นสถานที่ชมวิวทิวทัศน์ท่สี วยงามของเมืองแบบ 360 องศา
15.40น.
นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์ร่ี เดินทางสู่ เกาะมอร์ตนั ระหว่างการเดินทาง อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
ชมวิวทิวทัศน์จากบนเรือ (ใช้ เวลาเดินทางโดยประมาณ 1.30 ชม.) เมื่อเรือเทียบท่า ท่านจะได้ พบกับการต้ อนรับ
อันแสนอบอุ่น จาก ทัง กาลูมา ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท รีสอร์ทเดียวบนเกาะแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอนั
งดงาม ไม่ว่าจะเป็ นสวนพฤษศาสตร์ท่ตี กแต่งเอาไว้ ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือจะเป็ นชายหาดสีขาว ที่ลาดยาวไปจน
สุดลูกหูลูกตา... นําท่านเข้ าสู่ท่พี ัก พร้ อมเก็บสัมภาระ เพื่อเปลี่ยนเสื้อผ้ าลงมา สนุกกับกิจกรรมสุดฮิตของเกาะ นั่น
คือ การได้ ใกล้ ชิดกับเจ้ าปลาโลมาปากขวด บนชายหาดของรีสอร์ท สนุกกับการให้อาหารเจ้าปลาโลมาจากมือ
ของท่านเอง!! โดยจะมีเจ้ าหน้ าที่ของรีสอร์ทคอยดูแล (รับประกันความตื่นเต้น และสนุก พร้อมทั้งประทับใจใน
ความแสนรูข้ องเจ้าปลาโลมาเหล่านี้ )
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คํ่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก
TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) ทังกาลูมา รีสอร์ท – ตะลุยทะเลทรายด้วย 4WD – บริสเบน - โกลโคสค์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
ต้ อนรับเช้ าวันใหม่กบั แทงกาลูมา รีสอร์ทนําท่านสู่ ท่าเรื อ ให้ อาหารยามเช้ าแก่เหล่า นกพิลิแกน ที่จะบินลงมาค าบ
อาหารจากมือของท่าน พร้ อมรับอากาศสดชื่นริมชายหาดก่อนไปสนุกและ ตื่นเต้ นกั นต่อ กับกิจกรรมสุดท้ าทายให้
สารอะดินนาลีนในตัวทุ กท่านวิ่งเล่นอยู่ ในร่างกายกับ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย อันกว้ างให ญ่ พร้ อมสนุกกับ
การ เล่นกระดานเลือ่ นบนเนินทราย (Sandune Board) ที่จะนําทุกท่านไถลลงมาจากเนินทราย ด้ วยท่าสุดเก๋ กับ
การนอนควํ่าหน้ า แล้ วปล่อยให้ กระดานไถลตัวลงมา ได้ เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ท่าเรือเดินทางกลับสู่ฝ่งั

กลางวัน

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ โรงแรมที่พัก บริการท่านด้ วยอาหารบุฟเฟ่ ต์สไตล์ตะวันตก
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบริสเบน รัฐควีนส์แลนด์ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่แม่นาํ้
บริสเบน (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง 15 นาที) นําท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองโกลโคสค์ ซึ่งห่างจากเมือง
บริสเบน ไปทางใต้ (ใช้ เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีชายหาดสีทองทอดยาว เป็ นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและ
มีไลฟ์ สไตส์ สําหรับวันหยุดพักผ่อน นอกจากนี้ยังเป็ นสวรรค์แห่งนักโต้ คลื่นอีกด้ วย และโกลด์โคสต์ยังติดอันดับ
เมืองหลวงที่พร้ อมมอบความสุขสนุกสนานให้ กบั ทุกคนในครอบครัว ด้ วยมี ธมี พาร์คต่างๆ มากมาย สวรรค์แห่งวัน
พักผ่อนชื่อดัง พร้ อมแล้ วที่จะต้ อนรับ ท่านด้ วยกิจกรรมสุดตื่นเต้ น ท้ าทาย หรือในแบบสบายๆ ด้ วยแสงแดดอบอุ่น
ตลอดทั้งปี
บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม “ฮาร์ดร็อค คาเฟ่ ” บริการท่านด้ วยอาหารสไตล์ตะวันตก
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ทีพ่ กั

GRAND CHANCELLOR SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ย่านช้ อปปิ้ งของเมือง

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
(4)
สวนสัตว์พนเมื
ื้ องเคอรัมบิน ไวด์ไลฟ์ – นัง่ เฮลิคอปเตอร์ชมเมือง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พนเมื
ื้ องเคอรัมบิน ไวด์ไลฟ์ (Currumbin Wildlife Sanctuary) จัดแสดงสัตว์ท้องถิ่น
เช่น โคอะล่า จิงโจ้ จระเข้ งู และนกสวยงาม และได้ ใกล้ ชิดกับสัตว์ท้องถิ่นของออสเตรเลียแบบใกล้ ชิดถึง 95 ชนิด
ชมการแสดงแบบออสซี่ เรียนรู้จักนกชนิดต่างๆ และสัตว์เลื้อยคลาน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารจีน
สุดเอ็กซ์คลูซีฟ !! นาท่านนัง่ เฮลิคอปเตอร์ชมความสวยงามของเมืองในวิว 360 องศา ชมเมืองทีม่ ีชายหาดสี
ทองทอดยาว ให้ท่านได้สัมผัสความงามของอ่าวสุดยิ่งใหญ่จากมุมมองทางอากาศ เปิ ดประสบการณ์อันแสน
พิเศษครั้งหนึง่ ในชีวิต (การขึ้นชมเมืองขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศของแต่ละวัน)

คํ่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรม บริการท่านด้ วย “ซีฟู้ดบุฟเฟ่ ต์”
GRAND CHANCELLOR SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ย่านช้ อปปิ้ งของเมือง
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วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5)
มูฟวี่ เวิลด์ – ฮาเบอร์ ทาวน์ เอ้าเล็ท - โกลโคสค์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ มูฟวี่เวิลด์ ของวอร์เนอร์บราเธอร์สให้ ท่านได้ ชมโรงถ่ายภาพยนตร์ท่เี ป็ นโลกแห่งจินตนาการของผู้มา
เยือนจากนานาประเทศ สัมผัสกับตัว
ละครของโรงภาพยนตร์ท่มี ีชื่อเสียง นํา
ท่านนั่งรถไฟชมเทคนิคการถ่ายทํา
ภาพยนตร์ชื่อดัง เช่น ซุปเปอร์แมน แบท
แมน ชมการแสดงของสตั้นแมนในเรื่อง
โปลิตจิตไม่ว่าง ฯลฯ กระทบไหล่ดาราชื่อ
ดัง อาทิ ลูนนี่ทูนส์ บั๊กบันนีกระต่ายแสน
กล ชมแบทแมนภาพยนตร์สามมิติใน
โรงหนังไฮเทคจากฮอลลีว้ ูด ล่องแพตามหาบั๊กบันนี และนั่งรถแบทแมนบุกเมือง GOTHEM หรือจะนั่งรถไฟเหาะ
ตีลังกาที่ตื่นเต้ นเร้ าใจ ห้ ามพลาดโชว์มาใหม่การแสดงแข่งรถ HOLLY WOOD STUNT DRIVER เป็ นการแสดงที่
ตื่นตาตื่นใจ การแข่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถยนต์ท่มี ีการขับอย่างผาดโผน ทะลุกาํ แพง และสิ่งกีดขวาง พร้ อม
SPECIAL EFFECT สมจริง เป็ นการจําลองฉากจริงจากภาพยนตร์ HOLLY WOOD
เที่ยง
อิสระให้ ท่านเลือกรับประทา นอาหารตามอัธยาศัย เพื่อไม่ให้
เป็ นการเสียเวลา
นําท่านสู่ เอ้าท์เล็ท แห่งแรกในชื่อฮาร์เบอร์ทาวน์ซ่ึงมีขนาด
ใหญ่ท่สี ุดด้ วย ถือเป็ นส ถานที่ช้อปปิ้ งยอดฮิตของเมืองโกล
โคสด์ ภายในมีท้งั ร้ า นค้ าขายสินค้ าหลากหลายแบรนด์ดัง มี
ทั้งเสื้อผ้ าเครื่องแต่งกาย ของทั้งผู้ชาย- ผู้หญิง หลากหลาย
สไตล์ เครื่องประดับ กระเป๋ า รองเท้ า ที่รับรองได้ ว่านํามาลด
ราคากันจริงๆ นอกจากนี้ท่ี ฮาร์เบอร์ทาวน์ ยังมีร้านอาหาร
คาเฟ่ ให้ ได้ น่ังพักทานอาหารและจิบกาแฟกันเพลินๆ ยิ่งไป
กว่านั้นยังมีซุปเปอร์มาร์เก็ตขายอาหารสด อาหารแห้ ง และผักผลไม้ สดนานาชนิดอีกด้ วย
คํ่า
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารจีน
ทีพ่ กั
GRAND CHANCELLOR SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ย่านช้ อปปิ้ งของเมือง

วันทีห่ กของการเดินทาง (6) โกลโคสต์ – CATCH A CRAB –วิวบนชั้น 77 ของตึก Q1 - เซิรฟ์ เฟอร์ พาราไดซ์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
ท่านร่วมสนุกกับกิจกรรม จับปูยกั ษ์ (CATCH A CRAB) ณ
แม่นาํ้ TWEED RIVER กิจกรรมที่ได้ รับรางวัลมากมายจากการ
ท่องเที่ยวออสเตรเลีย เริ่ มจากนําท่านลงเรือ เพื่อล่องไปตามแม่นาํ้
และมุ่งหน้ าหาเพื่อตามหา เจ้ า YABBIE (กุ้งมังกรตัวเล็ก ) เพื่อ
นํามาทําเป็ นเหยื่อล่อปูยักษ์ ระหว่างทาง ท่านจะได้ เพลิดเพลินกับ
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เที่ยง

คํ่า
ทีพ่ กั

การให้ อาหารนกพิลิแกน ที่ต่างมาคอยอาหารจากนักท่องเที่ยว จากนั้นนําท่านเข้ าสู่ ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้ การจับปู
ยักษ์ ท่านจะสนุกสนานกับการจับปูยักษ์ด้วยตัวของท่านเอง โดยการเอาเหยื่อที่หามาได้
(YABBIE) ใส่ไว้ ใน
ตะแกรงแล้ วหย่อนลงไปในนํา้ เพื่อล่อเจ้ าปูยักษ์มาติดกับ
บริการอาหารกลางวัน บนเรือบริการท่านด้ วยอาหารซีฟู้ด เสิร์ฟพร้ อมสลัด ผักนานาชนิด
จากนั้นก็ข้ ึนไปชม วิวบนชั้น 77 ของตึก Q1 ใน Surfers Paradise ที่พักอาศัยที่สูงที่สุดในโลกด้ วยมีจาํ นวนชั้นถึง
80 ชั้น เป็ นรีสอร์ทระดับหรู 5 ดาว บริการด้ วยลิฟฟ์ ความเร็ว
สูงขึ้นไปยังชั้นที่ 77 และ 78 ซึ่งเป็ นชั้นชมวิว คุณจะได้ ชมวิวเมือง
โกลโคสต์ ในมุม 360 องศา ให้ ท่านได้ อิสระใน การช้อปปิ้ งใน
ย่านเซิรฟ์ เฟอร์ พาราไดซ์ ที่มีร้านค้ ามากมาย หรือจะเดินเล่นริม
หาดทรายสีทองที่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอาบแดดและเป็ น
สวรรค์ของนักเล่นเซิร์ฟ โกลโคสต์ เป็ นเมืองของกิจกรรมและ
กิจกรรมขึ้นชื่อคือ เซิร์ฟ ย่านเซิร์ฟเฟอร์ พาราไดซ์ จึงมีบอร์ดและ
ชุดสําหรับเล่นเซิร์ฟจําหน่ายหลากหลายร้ าน และราคาไม่สูงมาก
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารไทย
GRAND CHANCELLOR SURFERS PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมตั้งอยู่ย่านช้ อปปิ้ งของเมือง

วันทีเ่ จ็ดของการเดินทาง (7) โกลโคสต์ – บริสเบน - ศูนย์การค้าย่านควีนสตรีทมอลล์ – สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ กั
อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่เมืองบริสเบน นําท่านช้ อปปิ้ ง ศูนย์การค้าย่านควีน
สตรีทมอลล์ แหล่งช้ อปปิ้ งที่สาํ คัญคู่เมืองบริสเบน มา
ยาวนานกว่า 30 ปี ในแต่ละปี กจ็ ะมีคาเฟ่ น่ารักๆ เปิ ดขึ้น
ใหม่ตามซอยอยู่เรื่อยๆ ที่น้ ีมีร้านค้ าเรียงรายหลายแถว
นอกจากนี้ยังมีคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้ า ในร่มขนาดใหญ่
ถึง6แห่ง ประกอบด้ วยซุปเปอร์มาเก็ต ร้ านอาหารราคา
ย่อมเยา ร้ านอาหารมีระดับ และบาร์ในทุกรูปแบบ
14.00 น.
ออกเดิ นทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย การบินไทย
เที่ยวบินที่ TG474
20.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
อิลิท ฮอลิเดย์... ดู แล กันและกัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2ท่าน...มีเตียงเสริม )
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ...ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยวเพิม่
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ลดท่านละ

ลูกค้าปกติ

98,900.96,900.94,900.92,900.10,500.20,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

95,900.93,900.91,900.89,900.10,500.20,000.-

96,900.94,900.92,900.90,900.10,500.20,000.-

***หมายเหตุ: อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํานวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่านขึ้ นไป***
เพิม่ ท่านละ 10,000 บาท (10ท่าน)
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่ นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน
คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
959
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
939
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
919
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน...ไม่มีเตียงเสริม)
899
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
105
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
759
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม
959
939
919
899
105
759

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุก
แห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กับท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท
6. ค่าวีซ่า
7. ค่าขึ้นเฮลิคอปเตอร์
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
3. ค่าทําหนังสือเดินทาง
4. ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
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เงือ่ นไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิทฮอลิเดย์แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา สุขุมวิท 18 (เอกเชน ทาวเวอร์)
เลขที่ 639-1-00263-9
บัญชีกระแสรายวัน
การยกเลิก :

กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 21 วันทําการ มิฉะนั้น ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเป็ นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด

หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤ ติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อนื่ , หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืน่ เพื่อไปทํางานหรือเพื่อการอืน่ ใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใ ช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผู้เดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผู้เดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนื่ ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่าย
เพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อ
หรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่ านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สํา หรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม
( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม ) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการ
ปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่ี
เกิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน , การประท้ วง , การจลาจล , ภัย
ธรรมชาติ , อุบัติเหตุ , ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามควา
ม
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะ
คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ั น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ า
ชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอนื่ ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัว เงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่ นั่งให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ุดภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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เอกสารในการขอวีซ่า
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

-

หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่าเอามาด้วย)
รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว
สําเนาทะเบียนบ้ าน
สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน
สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ ามี)
สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี ) (ถ้ าสามีหรือภรรยา คนใดคนหนึ่งไม่ได้ เดินทางด้ วย ขอสําเนาบัตรประชาชนท่านที่ไม่ได้
เดินทางมาด้ วย)
หลักฐานการทํางาน
พนักงาน - หนังสือรับรองการทํางาน ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง ) โดยระบุ ตําแหน่งหน้ าที่การงาน , รายได้ , ระยะเวลาการ
ทํางาน และ ระยะเวลาที่ทางบริษัทอนุญาติให้ ลาพัก
เจ้าของกิจการ - หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
เด็กนักเรียน - หนังสือรับรองการเรียน ที่ออกจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการเงิน สมุดเงินฝากตัวจริงและสําเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทจนถึงปัจจุบัน ใช้ บัญชี
ออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีกระแสรายวัน
เด็ก (อายุตํา่ กว่า 18 ปี ) - กรณีไม่ได้ เดินทางกับพ่อและแ ม่ หรือเดินทางแค่พ่อหรือแม่ แค่ คนเดียว ต้ องมีเอกสาร
ยินยอมให้ บุตรเดินทางที่ออกโดยที่ว่าการอําเภอ
ในบางกรณี อาจจะต้องมีเอกสารดังนี้
ป.ค.14 ซึ่งแจ้ งสถานะภาพของผู้ปกครองของเด็กเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์
- กรณีผู้ปกครองได้ ทาํ การหย่าร้ าง ให้ แนบสําเนาใบหย่ามาด้ วย
**เอกสารในการขอวีซ่า ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น**
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