อิลิท ฮอลิเดย์ นําคุณสัมผัสประสบการณ์ใหม่กบั เมืองแห่งการพักผ่อนซิดนีย์
สัมผัสความสมบูรณ์แบบในการเดินทาง กับ สายการบินระดับ WORLD CLASS การบินไทย
ตลาดปลาทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในออสเตรเลีย ล่องเรือชมเมือง “วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ”

ทีพ่ กั กลางใจเมือง เอาใจท่านที่รักการช้ อปปิ้ ง
สร้ างความประทับใจผ่านความสวยงามของธรรมชาติ พร้ อมการพักผ่อนแบบเต็มอิ่ม
ทานบุฟเฟ่ ต์บนซิดนียท์ าวเวอร์ ร้านแพนเค้กชือ่ ดัง “PANCAKE ON THE ROCK”
พร้อมมอบบริการดัง่ คนพิเศษ เพือ่ “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กําหนดการเดินทาง 10-15 มิ.ย / 14-19 ก.ค / 11-16 ส.ค 2559
วันแรกของการเดิน
(1) สนามบินสุวรรณภูมิ – ซิดนีย ์
16.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทยแอร์
เวย์ พบเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสาร
17.50 น.
ออกเดินทางสู่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG475
(ใช้ เวลาในการเดินทาง ประมาณ 9 ชั่วโมง / เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) ตลาดปลาซิดนีย ์ - ดาร์ลิง ฮาร์เบอร์ – ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย ์ – ล่องเรือชมเมือง
07.10 น.
เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธตี รวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ ว นําท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาซิดนีย ์ ที่ออสเตรเลีย ดินแดนซึ่งเป็ นทั้งทวีปและประเทศ ถูกล้ อมรอบไปด้ วย
มหาสมุทรอาหารการกิน โดยเฉพาะอาหารทะเลจึงอุดมสมบูรณ์ย่งิ นักไม่ว่าจะเป็ นกุ้ง หอย ปู ปลา เป็ นต้ น ล้ วนตัว
ใหญ่ยักษ์ กินเต็มปากเต็มคําและมีความสดอย่าง
ที่สุด จึงทําให้ ซิดนีย์เป็ นเมืองสวรรค์เรื่องอาหาร
อย่างปฏิเสธไม่ได้ และอาหารทะเลส่วนใหญ่ ที่ถูก
บรรจุอยู่ในเมนู ไม่ว่าจะเป็ นร้ านธรรมดาหรือ
ภัตตาคารหรูหรา ก็มาจากตลาดแห่งนี้ ที่ชื่อ
ว่า “Sydney Fish Market” ซึ่งเป็ นตลาดขายส่ง
อาหารทะเลที่ใหญ่ท่สี ุดในออสเตรเลีย อิสระให้ ท่ าน
ได้ เดินเล่น ถ่ายรูปหรือท่านใดต้ องการลิ้มรสอาหาร
ทะเลสดๆ จากทะเล ทางตลาดก็มีส่วนของร้ านค้ าไว้
บริการนักท่องเที่ยวที่ต้องการทานอาหารทะเล นานาชนิด จากนั้นเดินทางสู่ ดาร์ลิง ฮาร์เบอร์ (Darling Harbour)
เป็ นท่าเรือที่ล้อมรอบไปด้ วยแหล่งบันเทิงหลากหลาย ทั้งศูนย์การค้ า พิพิธภัณฑ์ ร้ านอาหาร บรรยากาศจะดูสบาย
ๆ เหมาะกับการพาคนรักไปเดินเที่ยว ทั้งอควาเรี่ยม พิพิธภัณฑ์ ช้ อป
ปิ้ งมอลล์ โรงภาพยนต์ หอประชุมนานาชาติ และสวนสนุกของเด็กๆ
รอให้ ทุกท่านมาตักตวงความสุขในวันพักผ่อน
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยร้ านแพนเค้ กชื่อ
ดังของ ซิดนีย์ “PANCAKE ON THE ROCK”

คํ่า
ทีพ่ กั

บริการท่านด้ วย “สเต็ก เนื้อ และแพนเค้ กชื่อดั ง” สําหรับท่านที่รักของหวานไม่ควรพลาด ท่านใดไปเยื่อนซิดนีย์
จะต้ องกล่าวถึงร้ านนี้ (ท่านที่ไม่ทานเนื้อ บริการไก่หรือปลา)
นําท่านเดินทางสู่ “ท่า เรือเซอร์คูลาร์คีย ์ ” (Circular Quay) เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ ชม โรง
อุปรากรซิดนีย์ ด้ วยรูปทรงที่เป็ นเอกลักษณ์แปลกตา
สถาปัตยกรรมร่วมสมัย โดดเด่นด้ วยหลังคารูปเรือ
ซ้ อนเล่นลมอันเป็ นเอกลักษณ์ ออกแบบโดย ยอร์น อู
ซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก เปิ ดเป็ นทางการในปี
ค.ศ. 1973 ใช้ เวลาก่อสร้ างนานถึง 14 ปี ชมความ
งามของสะพานฮาร์เบอร์ (Sydney Harbour Bridge)
สัญลักษณ์ของออสเตรเลีย
อิสระทุกท่าน ช้ อปปิ้ ง เดินเล่น ณ “ท่าเรือเซอร์คูลาร์
คีย ์” เคยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของซิดนีย์มาเนิ่นนาน แต่จากสภาพของบ้ านเมืองและเศรษฐกิจที่
แปรเปลี่ยน ทําให้ ปัจจุบันสถานที่น้ ีกลายเป็ นศูนย์การคมนาคมและสันทนาการไปแทน มีท่าเรือเฟอรี่ สถานีรถไฟ
ท่าเรือสําหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ คละเคล้ าไปกับ ภัตตาคาร ร้ านอาหาร สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ร่วมสมัย และแน่นอนเป็ นที่ต้งั ของ Sydney Opera House ที่โด่งดัง
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย อาหารเซ็ตเสิร์ฟท่านด้ วยซีฟู้ดสไตล์ตะวันตก
SHERATON ON THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น – ซิดนีย ์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
ออกเดินทางสู่ “วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น ” ชนเผาอะบอริจ้ ินรอต้ อนรับท่าน เริ่มต้ นด้ วยการเต้ นรําของ
ชาวอะบอริจ้ ิน และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารสไตล์ตะวันตก
“วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น” เจ้ าของฉายา
“แกรนด์แคนยอน” แห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีนาํ้ เงินที่
เกิด ทัศนียภาพอันงดงามหุบเขาแห่งนี้มีภมู ิทัศน์
คล้ ายคลึงกับแกรนด์แคนยอนที่อเมริกาเพียงแต่
ประกายสีนาํ้ เงินครอบคลุม หุบเหว เกิดจากนํา้ มันจ าก
ต้ นยูคาลิปตัสปกคลุมพื้นดินและ กระทบกับแสง สว่าง
ทําให้ เกิดประกายสีนาํ้ เงินดังกล่าว ให้ ท่านได้ ชื่นชมและ
สัมผัสทิวทัศน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอันกว้ างใหญ่
จากนั้นเที่ยวชม “หุบเขาสามพี่น้อง (Three’s Sister)”
ซึ่งเป็ นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกัน ตํานานเก่าแก่ของชาวอะบอริจ้ ิน นําท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้ า
(Katoomba
Scenic Railway) เพื่อนั่งรถรางไฟฟ้ าที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนวิ่งผ่านทะลุหุบเขา อันสูงชันถึง

คํ่า
ทีพ่ กั

52 องศา แล้ วนั่งกระเช้ า Scenic cender เพื่อชมความ งดงามของทิวทัศน์เบื้องล่างจากมุมที่แตกต่างพร้ อมชมวิว
ทิวทัศน์บน Echo Point หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ตัวเมืองซิดนีย์ และให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยอาหารไทย
SHERATON ON THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
(4) อิสระช้อปปิ้ งเต็มวัน
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
การซื้อของหรือช้ อปปิ้ งเป็ นความสุขอย่างหนึ่งที่ปฎิเสธไม่ได้ ... อิสระท่านช้ อปปิ้ ง ย่านถนนชื้อดังเดินออกจาก
โรงแรมเพียง 2 นาที อาคารสําคัญของซิดนีย์
คือ
“Queen Victoria Building (QVB)” เปรียบเหมือนมหา
มงกุฎประดับอัญมณีลาํ้ ค่าที่โดดเด่นเป็ นศรีแห่งเมือง ส่วนของ
อาเขตมีร้านค้ าเรียงรายทั้งสองข้ างตลอดทั้ง 3 ชั้นแต่ละร้ านมี
รูปแบบการตกแต่งหน้ าร้ านที่เหมือนๆกันในโทนสีเขียวและ
เหลืองนวลดูมีเอกลักษณ์และคงความงามแบบมีคลาสไม่เสื่อม
คลาย ร้ านค้ ามีหลากหลาย ตั้งแต่ร้านกาแฟไสตล์เวียนนา

กลางวัน

คํ่า
ทีพ่ กั

คลาสสิคที่มีลูกค้ าแวะเวียนเข้ ามาใช้ บริการไม่ขาดสายในมุม
หนึ่งของอาเขต ร้ านขายเสื้อผ้ ามีระดับและหรูระยับ เช่น Le
Indiennes
de
Prorence จาก ฝรั่งเศส ที่มีสินค้ า
ยี่ห้อ Les Olivades, Valdrome, Souleiado, และ Gamier
Thibaut เป็ นต้ น
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่รบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน
“Georgr Street, Pitt Street, Market Street” 3 ถนนช้ อปปิ้ งหลักของ ซิดนีย์ รวมของแบรนด์เนมไฮเอ็นและ
เสื้อผ้ าที่เป็ นของพื้นเมือง มากมายหลายร้ อยร้ าน รวมถึงร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ มีการแสดงจากเหล่าศิลปิ นเปิ ด
หมวก ตั้งอยู่ด้านหน้ าโรงแรมท่านสามารถเดินเล่นช้ อปปิ้ งได้ ตลอดทั้งวัน และ Paddy’s Market ที่น้ ีจะเป็ นแหล่ง
ขายของฝากของที่ระลึก มีท้งั เสื้อยืด ตุก๊ ตาจิงโจ้ โคอาล่า บูมเมอแรง สําหรับคนที่อยากซื้อของฝากในราคาไม่แพง
บริการอาหารคํ่า ณ โรงแรมที่พัก บริการท่านด้ วยอินเตอร์บุฟเฟ่ ต์ ทั้งซีฟู้ดและอาหารเอเชีย
SHERATON ON THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5) ชมเมืองซิดนีย ์ – ไชน่าทาวน์ – สวนสัตว์ Taronga Zoo – ซิดนีย ์
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
นําท่านเที่ยว ชมเมืองซิดนีย ์ เมื องหน้ าอ่าวที่สวยงาม ชมย่านเดอะร็ อคส์ (The Rock) จุดที่เก่าแก่ท่สี ุดใน
ประวัติศาสตร์ การตั้งถิ่นฐานของคน ออสเตรเลีย
ชมอาคารเก่าแก่ต้นศตวรรษที่ 19 ชมวิวที่ดีท่สี ุดใน
การชมโอเปร่าที่บริเวณ Mrs. Macquare’s Point
ชมม้ าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้ านั่งหินตัวโปรด
ของ ภริยาของผู้สาํ เร็จราชการคนแรกของรัฐนิว
เซาท์เวลส์ นําท่านเดินทางสู่ “ไชน่าทาวน์ ” สําหรับ
คนที่ชอบเดินตลาดนัดหาซื้อของน่ารักๆ ราคาถูกใจ
พร้ อมทั้งหาซื้อของกินเล่นเพลินๆ ระหว่างเดินชม
สินค้ า ไม่ควรพล าดตลาดนัดใจกลางเมืองซิดนีย์ท่ี
ไชน่าทาวน์ ถนน Dixon เป็ นถนนสายหลักของไชน่าทาวน์ท่ตี ลอดทาง จะเรียงรายไปด้ วยร้ านอาหารจีนเป็ นสิบๆ
ร้ าน รวมไปถึงร้ านค้ าต่างๆ เช่นร้ านขายของที่ระลึก ร้ านขนมและเครื่องดื่มสไตล์เอเชีย
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยจีน
จากนั้นเดินทางสู่ “Taronga Zoo” เรียกได้ ว่าเป็ น
สวนสัตว์ท่อี ยู่ในทําเลที่สวยทีสุดในโลก เพราะสร้ าง
ขึ้นบนเขาฝั่งตรงข้ ามกับเมืองซิดนีย์ ด้ านในมีบริการ
กระเช้ าสําหรับนั่งขึ้นด้ านบนซึ่งเป็ นจุดชมวิวเมือง
ซิดนีย์อกี แห่ง นอกจากจิงโจ้ หรือคัวลา ที่เป็ นเจ้ า
บ้ านแล้ ว พระเอกของที่น่ีอกี อย่างหนึ่งคือช้ างไทย 5
เชือก สัตว์แห่งนี้มีสัตว์มากกว่า 5,000 ชนิด และยัง
มีป่าฝนจําลอง (Wild Asia) เป็ นที่อยู่ ของสัตว์ เขต
ร้ อน เช่น สิงโต ช้ าง เป็ นต้ น เนื่องจากสวนสัตว์ แห่ง
นี้ต้งั อยู่ในบริเวณที่เป็ นบนภู เขาทั้งลูก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ซิดนีย ์ ทาวเวอร์ แลนด์มาร์คของเมือง บริการท่านด้ วย อาหารบุฟเฟ่ ต์
ทีพ่ กั
SHERATON ON THE PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6) ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมที่พัก
หลังอาหารเช้ านําท่านเดินทางสู่ สู่สนามบิน
10.00น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 476
16.20น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ.... โดยสวัสดิภาพ
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล... กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของลูกค้ าเป็ นสําคัญ

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
106,900.104,900.102,900.100,900.25,500.28,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
103,900.104,900.101,900.102,900.99,900.100,900.97,900.98,900.25,500.25,500.28,000.28,000.-

***หมายเหตุ: อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํานวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่านขึ้ นไป***
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ การเปลีย่ นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวนเพิม่ จากค่าทัวร์ 7,000 บาท
คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
สมาชิกบัตรหลัก
ผูใ้ หญ่
1039
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน)
1019
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม)
999
เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน...ไม่มีเตียงเสริม)
979
พักเดี่ยวเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
255
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)
759
- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม
1039
1019
999
979
255
759

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้ นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบิน
ทุกแห่ง
2. ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
3. ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
4. ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์และหัวหน้ าทัวร์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
5. ค่ากระเป๋ าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 3,000,000.- บาท
6. ค่าทิปไกด์ / คนขับรถ
7. ค่าวีซ่า
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 !!!!!
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 หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืม่ สุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อนื่ , หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืน่ เพื่อไปทํางานหรือเพื่อการอืน่ ใดอันมิใช่
การท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ 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 ทราบก่อนจองทัวร์เพื่ อหาข้ อสรุปร่วมกัน ) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอืน่ ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน่
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 ขอสงวนสิทธิ์ในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่ องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประ เทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตัว๋ หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์ นั้น ๆ ไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม ) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่า
รายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่า จะเป็ 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 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สุด
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถ
เข้ าชมได้ 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 นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ 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

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 สมุดเงินฝากตัวจริงและ สําเนาถ่ายจากสมุดเงินฝากส่วนตัวย้ อนหลัง 6 เดือน อัพเดทจนถึงปัจจุบัน ใช้
บัญชีออมทรัพย์ หรือ ฝากประจําเท่านั้น ห้ามใช้บัญชีกระแสรายวัน
เด็ก (อายุตํา่ กว่า 18 ปี ) - กรณีไม่ได้ เดินทางกับพ่อและแม่ หรือเดินทางแค่พ่อหรือแม่ แค่ คนเดียว ต้ องมีเอกสาร
ยินยอมให้ บุตรเดินทางที่ออกโดยที่ว่าการอําเภอ
ในบางกรณี อาจจะต้องมีเอกสารดังนี้
ป.ค.14 ซึ่งแจ้ งสถานะภาพของผู้ปกครองของเด็กเพื่อการยืนยันสิทธิในการปกครองผู้เยาว์
- กรณีผู้ปกครองได้ ทาํ การหย่าร้ าง ให้ แนบสําเนาใบหย่ามาด้ วย
**เอกสารในการขอวีซ่า ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น**

