
Page 1 of 13 

 

 

 

Code: IB04-AUS-Delight-64QF-Apr-98-A221122 

 

  

DDEELLIIGGHHTT  AAUUSSTTRRAALLIIAA  

 

เมลเบริน์ - ซดินยี ์ 6 วนั 4 คนื  

(พกั เมลเบริน์ 2 คนื/ ซดินยี ์2 คนื) 

  

บรษิทั ฯ ขอเชญิทา่นรว่มเดนิทางสู ่เมลเบริน์  

น าทา่นชม ชมฝงูนกเพนกวนิ ทีเ่กาะฟิลลปิ ขึน้จากทะเลเป็นกลุม่ผา่นชายหาดตามธรรมชาตเิพือ่น าอาหารไปใหล้กู

นอ้ยในรังยามพระอาทติยอ์สัดง  

เทีย่ว เกรทโอเชีย่นโรด้  

ชมปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิ  Twelve Apostles ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นักบญุและววิทอ้งทะเลทีส่วยงาม  

ลอ่งเรอืส าราญ ชมความงามของอา่วซดินยี ์ 

ชมโรงละครโอเปรา่เฮา้สท์ีไ่ดเ้ป็นมรดกโลกแหง่ใหมจ่ากองคก์ารยเูนสโก สญัลกัษณ์ของเมอืงซดินยี ์เคยีงคูก่บัสะพาน

ฮารเ์บอร ์   

ชอ้ปป้ิงสนิคา้พืน้เมอืงทีไ่ชน่า ทาวน ์

เมนพูเิศษ!! กุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสริฟ์พรอ้มไวนร์สเยีย่ม   

รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้/ อาหารจนี 3 มือ้ 

  

DAY ITINERARY 

1 กรงุเทพ – ซดินยี ์

2 

นครซดินยี ์– เมลเบริน์ – ชมเมอืง - ชมนก

เพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ+กุง้มงักรทา่นละครึง่

ตวั+ไวน ์

3 เกรทโอเชยีนโรด้ –เมลเบริน์  

4 
เมลเบริน์ (บนิภายใน)– ซดินยี ์– ลอ่งเรอืชม

อา่วซดินยี ์– ช็อปป้ิง 

5 
อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- สวนสตัว ์

พืน้เมอืง KOALA PARK  

6 ซดินยี ์– กรงุเทพฯ 
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วนัแรกของการเดนิทาง (1) 

กรงุเทพฯ – นครซดินยี ์

 

*** บรษิทัทวัร ์ขอสงวนสทิธิ ์รบัจองทวัร ์ส าหรบัผูท้ ีจ่ะเดนิทางไดร้บัวคัซนีครบ 2 เข็มแลว้เทา่น ัน้ *** 

 

 

  

 

 

15.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 6  แถว N 

เคานเ์ตอรส์ายการบนิแควนตสั แอรเ์วย ์(QF) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.25 น.  ออกเดนิทางสู ่นครซดินยี ์ โดยเทีย่วบนิที ่ QF024 (ใชเ้วลาบนิโดยประมาณ 9-10 ช ัว่โมง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง (2)    

นครซดินยี ์– เมลเบริน์ – ชมนกเพนกวนิทีเ่กาะฟิลลปิ 

 

06.30 น. ถงึทา่อากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์เพือ่เปลีย่นเครือ่งภายในประเทศสู ่นครเมลเบริน์ 

09.30 น. ออกเดนิทางตอ่สู ่นครเมลเบริน์ ประเทศออสเตรเลยี โดยเทีย่วบนิที ่QF431 

11.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิทลูามารนี นครเมลเบริน์ เมอืงหลวงของรัฐวคิตอเรยี ประเทศออสเตรเลยี หลัง

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง  

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัจนี ณ ภตัตาคาร 

ก าหนดการเดนิทาง อตัราคา่บรกิาร / ทา่น 

11-16 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 

12-17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
98,900.-บาท 

 / บนิตรงสูป่ระเทศออสเตรเลยี ***มจีอทวีทีกุทีน่ ัง่ *** บรกิารเสริฟ์อาหาร / 

เมอืงซดินยี ์
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หลังจากนัน้น าทา่น ผา่นชมเมอืงเมลเบริน์ เป็นเมอืงทีม่คีวามตืน่ตาตืน่ใจดว้ยการผสมผสานทัง้ความ

เกา่และความใหมเ่ขา้ดว้ยกนัเป็นเมอืงหลวงทีต่ัง้อยูบ่นรมิฝ่ังแมน่ ้า Yarra River มสีวนสาธารณะรมิน ้า มี

สถาปัตยกรรมของยคุตืน่ทองในสมยักลางศตวรรษที ่ 18 คละเคลา้กบัตกึสงูระฟ้าในสมยัปัจจบุนัท าใหม้ี

ภมูทิัศนข์องเมอืงทีไ่มเ่หมอืนใคร มแีมน่ ้าตัง้อยูใ่จกลางเมอืงอนัเป็นเสน่หข์องเมลเบริน์  

 

  

 

น าทา่นเดนิทางสูย่า่นดนัดนีองสท์ีย่งัเป็นป่าของตน้ยคูาลปิตัสและเมอืงตามแบบชนบทของออสเตรเลยี 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่ขตอนุรักษ์ธรรมชาต ิ เกาะฟิลลปิ ซึง่เป็นเกาะเล็ก ๆ ทีเ่ต็มไปดว้ยสตัวพ์ืน้เมอืง

มากมายทีท่างการอนุรักษ์ทัง้สตัวน์ ้าและสตัวป่์าและคงความเป็นธรรมชาตทิีม่หีาดทรายและป่าพุม่เล็กๆ 

ซึง่เป็นทีอ่ยูข่องเพนกวนิตวันอ้ย แมวน ้าและนก นานาชนดิ 

  

น าทา่นสู ่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK   

- พบประสบการณ์อนัน่าประทบัใจกบัการชมความน่ารักของ ฝงูเพนกวนิพนัธุเ์ล็กทีส่ดุในโลกทีอ่ยู่

รวมกนัเป็นกลุม่ใหญบ่นชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอนัสวยงามยามพระอาทติย์

อสัดงซึง่ทา่นจะไดเ้ห็นฝงูเพนกวนิตัวนอ้ยพรอ้มใจกนัยกขบวนพาเหรดขึน้จากทะเลเพือ่กลับคนืสูรั่ง

พรอ้มอาหารในปากมาฝากลกูตัวนอ้ยทีร่ออยูใ่นรัง เหลา่เพนกวนิทัง้หลายจะสง่เสยีงเรยีกหาลกูและ

เดนิใหท้า่นเห็นความน่ารักอยา่งใกลช้ดิ เพนกวนินอ้ยเหลา่นีจ้ะออกไปหาอาหารแตเ่ชา้และจะ

กลับมาอกีทตีอนพระอาทติยต์ก  

 (หา้มถา่ยรปูเพนกวนิ เพราะเป็นการรบกวนหรอือาจจะท าใหเ้พนกวนิตกใจ)  
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนกูุง้ลอ๊บสเตอรค์รึง่ตวั เสริฟ์ พรอ้มไวนร์สเยีย่ม 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับ เมอืงเมลเบริน์ 

  น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME หรอืเทยีบเทา่ (3*) 

 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง (3)    

เกรทโอเชีย่นโรท้ – เมลเบริน์ 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นออกเดนิทางสู ่ เกรทโอเซีย่นโรด (Great Ocean Road) ผา่นเมอืงจลีองเมอืงหนา้อา่วที่

งดงามและมมีหาวทิยาลัยทีม่ชี ือ่เสยีง เมอืงทีย่งัคงเอกลักษณ์ของบา้นในสไตลแ์บบวคิตอเรยีทีส่วยงาม  

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบตะวนัตก  ณ ภตัตาคาร 

 

หลังจากนัน้สู ่เกรทโอเซีย่นโรด (Great Ocean Road)  

- เสน้ทางสายโรแมนตกิซึง่เป็นแนวชายฝ่ังทีส่วยงามทีส่ดุในออสเตรเลยี อยูท่างตอนใตข้องเมอืงเมลเบริน์ 

เป็นแหลง่ทอ่งเทีย่ว ทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุแหง่หนึง่ในรัฐวคิตอเรยี 

- เชญิชมอา่วอนัมเีสน่ห ์ชายหาดทรายขาวละเอยีด และผาหนิทีผ่กุรอ่นไปตามแรงน ้าแรงลมธรรมชาตทิีม่ ี

รปูรา่งแปลกตา อกีทัง้ยงัเป็นสถานทีพ่กัผอ่นตากอากาศทีด่แีหง่หนึง่ทีร่ายลอ้มดว้ยรสีอรท์มากมายที่

สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสมยัศตวรรษที ่19  

- นอกจากนีย้งัมจีดุชมววิทีค่วามสวยงามแตกตา่งกนั สมัผัสกบัทศันยีภาพอนังดงามของมหาสมทุรแปซฟิิก

และลักษณะภมูปิระเทศทีไ่มเ่หมอืนทีใ่ดๆในโลก  

- ถอืเป็นเมอืงทา่เล็กๆ แหง่ต านานของสบิสองนักบญุในศาสนาครสิตข์องออสเตรเลยี ทีเ่รยีกวา่ ทเวลฟ์ 

อโพสเทลิ (12 Apostles) ซึง่ตัง้ชือ่ตาม 12 นักบญุ หรอื สบิสองสาวกศกัดิส์ทิธิข์องศาสนาครสิต ์ซึง่ถอื
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วา่เป็นความมหศัจรรยท์างธรรมชาตทิีไ่มค่วรพลาด เป็นรปูหนิแกะสลกัทีด่นู่าเกรงขาม 12 แนวโขดหนิ

เหนอืน ้าทะเล มอีายปุระมาณลา้นปี มนัีกทอ่งเทีย่วมาแวะเทีย่วมาก เพราะทีน่ีม่คีวามมหัศจรรยท์ี่

ธรรมชาตสิรา้งสรรคม์าใหไ้ดด้ืม่ด า่หลงไหลไปกบัเสน่หนั์บเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีไ่ดรั้บ

ความนยิมมากในรัฐวคิตอเรยี 

 

(แนะน าซือ้ทัวรเ์พิม่โดยน่ังเฮลคิอปเตอร ์ ใหท้า่นชมความงามในมมุสงูทีรั่บรองไดว้า่ทา่นจะตอ้งประทบัใจ ราคาทีเ่ริม่ตน้

โดยประมาณ 165 เหรยีญออสเตรเลยีโดยใชเ้วลา 16  นาท ีส าหรับทา่นทีส่นใจกรณุาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงเมลเบริน์ 

 

   

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้พกัทีโ่รงแรม MEL MERCURE WELCOME หรอืเทยีบเทา่ (3*) 

 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง (4)     

เมลเบริน์ – ซดินยี ์– ลอ่งเรอืชมอา่วซดินยี ์– ชอ้ปป้ิง 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

หลังอาหารน าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิทลูามารนี นครเมลเบริน์ 

10.00 น.  น าทา่นเดนิทางสู ่นครซดินยี ์โดยเทีย่วบนิที ่QF 432 

11.25 น. ถงึ ทา่อากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์เมอืงเอกแหง่รัฐนวิเซาทเ์วลส ์ประเทศออสเตรเลยี  

  น าทา่นเดนิทางสู ่ตวัเมอืงซดินยี ์

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่น ลอ่งเรอืส าราญในอา่วซดินยี ์เพือ่ชม โรงละครโอเปรา่เฮา้ส ์(OPERA HOUSE)  
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- สิง่กอ่สรา้งทีโ่ดดเดน่ดว้ยหลังคารปูเรอืซอ้นกนัอนัเป็นเอกลกัษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมรว่มสมยัที่

สรา้งชือ่เสยีงใหก้บัออสเตรเลยี ออกแบบโดย ยอรน์ อซูอง สถาปนกิชาวเดนมารก์ ดว้ยงบประมาณ

ในการกอ่สรา้งกวา่รอ้ยลา้นเหรยีญ ใชเ้วลาในการกอ่สรา้งนานถงึ 14 ปี และองคก์รยเูนสโกได ้

ลงทะเบยีนขึน้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ.2550 

- ภายในประกอบไปดว้ยหอ้งแสดงคอนเสริต์ หอ้งแสดงละคร หอ้งภาพยนตร ์ และรา้นอาหาร จ านวน

มาก  

 

ระหวา่งลอ่งเรอืทา่นยงัสามารถถา่ยรปู สะพานฮารเ์บอร ์ ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งซดินยีท์างดา้นเหนอืกบัตัว

เมอืงซดินยีเ์ขา้หากนั ทอดยาวกลางอา่วซดินยีไ์ดอ้ยา่งสวยงามและท าใหก้ารเดนิเขา้สูต่วัเมอืงซดินยีไ์ด ้

สะดวกยิง่ขึน้ ชมเรอืใบทีช่าวออสซีน่ าออกมาลอ่งอา่วอวดความงามในอา่วแหง่นี ้

  

 

  

จากนัน้ ใหท้า่นไดอ้สิระชอ้ปป้ิงยา่นไชน่า ทาวน ์ซือ้ของฝากสนิคา้พืน้เมอืงเพือ่เป็นของฝากคนทางบา้น

ทีท่า่นรัก 

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น าทา่นเขา้พกัที ่น าทา่นเขา้พกัที ่SSYYDDNNEEYY  MMEETTRROO  MMAARRLLOOWW  CCEENNTTRRAALL  HHOOTTEELL  หรอืเทยีบเทา่หรอืเทยีบเทา่((33..55*) *)   

 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง (5)  

ซดินยี ์– อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์- สวนสตัวพ์ืน้เมอืงKOALA PARK 

 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   

  น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่อทุยานแหง่ชาตบิลเูมา้ทเ์ทน่ส ์ 

- ชืน่ชมทวิทศันอ์นัสวยงามบนผนืแผน่ดนิและหบุเขาอนักวา้งใหญซ่ึง่เป็นทีอ่ยูข่องนกนานาชนดิ สตัว์

ตา่งๆ สามารถอาศัยอยูต่ามธรรมชาตแิละเต็มไปดว้ยตน้ยคูาลปิตัสเวลามองระยะไกลเป็นสนี ้าเงนิ

ตามหบุเขาอนักวา้งใหญ ่ผา่นเมอืงเล็กๆกลางหบุเขาชือ่วา่ KATOOMBA   
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  จากนัน้ชม เขาสามอนงค ์ (THREE SISTERS ROCK) เป็นแทน่หนิใหญส่ามกอ้นรปูทรงแปลกตาที่

เกดิจากฝนและลมพดัจนเกดิเป็นต านานความรักอนัแสนเศรา้ของยกัษ์สาวอะบอรจิิน้สามตนทีถ่กูสาปให ้

เป็นหนิสามกอ้นท าใหห้บุเขาแหง่นีม้คีวามงามยิง่ขึน้ 

 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่SCENIC WORLD บรษัิททีบ่รกิารกระเชา้และรถรางลงหบุเขาท าใหท้า่น

ไดช้มเขาสามอนงคไ์ดส้วยงามยิง่ขึน้อกีมมุ  

 

  น าทา่นขึน้รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) ทีด่ัดแปลงมาจากรถขนถา่นหนิใน

สมยักอ่นมคีวามชนัถงึ 45 องศา วิง่ผา่นทะลหุบุเขาอนัสงูชนัสูห่บุเขาดา้นลา่งอยา่งตืน่เตน้และ

หวาดเสยีว  

 

  จากนัน้ใหท้า่นไดเ้ดนิชมธรรมชาตติามทางไมท้ีจ่ดัไวอ้ยา่งสวยงามใตห้บุเขา ชมป่าฝนและหุน่จ าลองการ

ขดุถา่นหนิในสมยักอ่น  

 

  จากนัน้ขึน้กระเชา้ SCENIC CABLEWAY จากใตห้บุเขาสูด่า้นบนพรอ้มชมความงดงามเบือ้งลา่งของ

หบุเขาสนี ้าเงนิทีท่า่นยงัสามารถชมยอดเขาสามอนงคอ์กีมมุทีแ่ตกตา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนัแบบทอ้งถิน่ ณ ภตัตาคาร 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสตัวพ์ืน้เมอืง KOALA PARK SANCTUARY  

- เพลดิเพลนิไปกบัการชมธรรมชาตแิละความน่ารักของเหลา่สตัวพ์ืน้เมอืงนานาชนดิอาท ิ โคอาลา่ 

จงิโจ ้วอมแบทใหท้า่นไดส้มัผัสและถา่ยรปูคูก่บัโคอาลา่ตวันอ้ยอยา่งใกลช้ดิ  
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- สนกุสนานกบัการใหอ้าหารจงิโจจ้ากมอืของทา่นเอง สดชืน่ผอ่นคลายไปกบับรรยากาศอนัรม่รืน่ บน

พืน้ทีก่วา่ 10 เอเคอรข์องผนืป่าอนัอดุมสมบรูณ์ในเขตรอ้นชืน้ 

     

 

 

   หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่ตัวเมอืงซดินยี ์

 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเขา้พกัที ่น าทา่นเขา้พกัที ่SSYYDDNNEEYY  MMEETTRROO  MMAARRLLOOWW  CCEENNTTRRAALL  HHOOTTEELL  หรอืเทยีบเทา่หรอืเทยีบเทา่((33..55*) *)   

 

วนัทีห่กของการเดนิทาง (6)   

ซดินยี ์– กรงุเทพฯ 

 

เชา้   รบัอาหารเชา้แบบกลอ่งจากโรงแรม  

   น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานคงิฟอรด์สมทิธ ์นครซดินยี ์อาคารระหวา่งประเทศ  

09.50 น.  ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ  โดยเทีย่วบนิที ่QF023 

16.40 น.  เดนิทางถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวัสดภิาพ 

 

****************************  

 

**หมายเหต ุ รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม** 
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อตัราคา่บรกิาร 

 ก าหนดการเดนิทาง  11-16 // 12–17 เมษายน 2566 ( สงกรานต)์ 

คณะผูเ้ดนิทาง 
ราคารวมต ัว๋ 

 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

 (ลกูคา้ตอ้งจองต ัว๋ระหวา่ง

ประเทศและต ัว๋ภายในเอง ) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่น/หอ้ง 98,900.- บาท 60,900.- บาท 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี) พักกบั 1 ผูใ้หญ ่  94,900.- บาท 56,900.- บาท 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี) พักกบั 2 ผูใ้หญม่ี

เตยีง 

92,900.- บาท 52,900.- บาท 

เด็ก (อายตุ า่กวา่ 12 ปี) พักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่ี

เตยีง 

90,900.- บาท 50,900.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  10,900.- บาท 10,900.- บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้ง  ทา่นที ่3 ลด 1,000.- บาท 1,000.- บาท 

 

* ราคานีบ้รษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัของสายการบนิ  

* การเดนิทางในแตล่ะคร ัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสารมากกวา่ 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ ่ากวา่ 15 ทา่น 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอืปรับราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสรปุไดห้ลังทีปิ่ดกรุ๊ปแลว้

ประมาณ 3 อาทติยก์อ่นเดนิทาง 

* กรณีใชต้อ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class)  หรอื ทารก (Infant) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจาก

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ  

* กรณีออกตัว๋แลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของ

สายการบนิ 

*ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง (Triple Room) โรงแรมในออสเตรเลยีมจี านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญ่

สองเตยีงทีส่ามารถพกัได ้3 ทา่น (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 

Extra bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ทา่นหรอืบางโรงแรมกรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีง ลกูคา้ตอ้งจา่ย

คา่หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ 

* บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตั๋วทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกับคณะเราหาก

เทีย่วบนิลา่ชา้หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้

*หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ั่งบนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจอง

ทัวรห์รอืก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 10 วัน เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กับสายการบนิจะ

พจิารณาให ้

* มวีซีา่ออสเตรเลยีแลว้ ลดทา่นละ  4,500 บาท 
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* กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิทฯ 

จะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนือ่งจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจคน

เขา้เมอืง   

* หากจ านวนลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 15 -18 ทา่น บรษัิทฯจะจัดรถขนาด 21-25 ทีน่ั่งในการบรกิารตลอดการเดนิทาง 

* โรงแรมทีอ่อสเตรเลยีตามรายการไมม่คีนยกกระเป๋า  

* ราคาทัวรไ์มร่วมทีน่ั่ง Long leg หากทา่นตอ้งการจะตอ้งแจง้สายการบนิเพือ่ซือ้ทีน่ั่งกอ่นเดนิทาง(มจี านวนจ ากดั) 

* การใชผ้า้เช็ดตัวในโรงแรม หากตอ้งการใหเ้ปลีย่นทุกวันใหท้่านวางผา้เช็ดตัวไวท้ีพ่ืน้ ถา้แหวนไวท้างโรงแรมจะไม่

เปลีย่นใหเ้พราะถอืวา่ทา่นยนิดทีีจ่ะใชผ้า้เชด็ตัวผนืเดมิและยนิดเีขา้รว่มรณรงคก์จิกรรมลดโลกรอ้น 

 

อตัรานีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับช ัน้ประหยดั ตามทีร่ะบใุนรายการ 

(กรณีวางตัว๋คอนเฟรมิทีน่ั่งหรอืออกตั๋วแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงใดๆ ไดท้ัง้ส ิน้หรอืเปลีย่นแปลงวนั

เดนิทาง ตั๋ว Non Refundable) 

2. คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

3. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดร้ะบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเขา้ประเทศ

ออสเตรเลยี 

4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

5. ค่าประกันการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 

บาท ส าหรบัผูเ้ดนิทางไปพรอ้มกรุป๊ต ัง้แตป่ระประเทศไทย ในระยะเวลาทอ่งเทีย่วกบัทวัรเ์ทา่น ัน้เงือ่นไข

การคุม้ครอง 

 หากลูกคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกันไม่คุม้ครอง ตอ้งท าประกัน(รายเดีย่ว) ลูกคา้สามารถ

จัดท าเองได ้หรอืกรณุาตดิตอ่สอบถามกบัทางบรษัิทฯ  

อาย ุ1-15ปี และต ่ากวา่ 75 ปี คุม้ครองรายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

 กรณีลกูคา้อายตุ า่กวา่ 1 ปี หรอื 75 ปีขึน้ไป และ ไมไ่ดเ้ดนิทางไป-กลับ พรอ้มกรุ๊ป ตอ้งท าประกนัเดีย่ว

เพิม่ กรณุาสอบถามรายละเอยีดกบัเจา้หนา้ที ่ 

 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศัยอยูใ่นประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม ์

6. คา่น ้ามนัจากสายการบนิ ณ วันที ่  17 ตลุาคม 2565 และบรษัิทฯของสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาตามภาษีน ้ามนั 

หากสายการบนิเปลีย่นแปลงภาษีน ้ามนัหลังจากนี ้

7. คา่วซีา่ออสเตรเลยี ส าหรับคนไทย 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนดควรจดัเตรยีม 30 กโิลกรมั 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  
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 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ, คา่โทรศัพท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ตามธรรมเนยีมควรจา่ย 4 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน (โดยเฉลีย่  24 เหรยีญออสเตรเลยี) 

 คา่ทปิคนขบัรถ ตามธรรมเนยีมควรจา่ย 4 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน  (โดยเฉลีย่ 20 เหรยีญออสเตรเลยี) 

 โรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนักงานยกกระเป๋า ลกูคา้ควรยกกระเป๋าดว้ยตัวเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง  

 ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถ / ไมแ่จกกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจากทีป่ระเทศออสเตรเลยี โดยสว่นใหญจ่ะขายเป็นเน็ตเป็นชัว่โมง 

 

เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ 

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 61,000.-บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น  

2. ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยีกอ่น

เดนิทางอยา่งนอ้ย 3 เดอืน หรอืมากกวา่นัน้  

3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่เขา้ประเทศออสเตรเลยีลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ

และผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

4. ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  60 วนัท าการหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีลกูคา้ทีผ่ลวซีา่ผา่นกอ่น 60 วนัท าการ ขอความกรณุาช าระยอดคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด 

หากบรษิทัฯ ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหวัหนา้

ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

6. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

8. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้า่นเงือ่นไขและยอมรับขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้

เดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วนัท าการ คนืคา่มดัจ าท ัง้หมด 61,000.- บาทหลงัหกัคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 75-90 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 61,000.-บาท 
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- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  

- กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-75วนั กอ่นเดนิทาง ไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี (เทศกาลตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทางหรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้ประเทศออสเตรเลยี บรษิทัฯจะ

ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีวซีา่ไมผ่า่นกอ่นเดนิทาง  วนัท าการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ หากหลงัจากนีย้ดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

 1. รายการอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสมหากเกดิจากความลา่ชา้ของสายการบนิหรอืโรงแรมที่

พักในตา่งประเทศ เหตกุารณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิหรอืรถตดิ หรอืปิดถนน ระหวา่งท าทัวร ์ฯลฯ โดยบรษัิทฯ จะ

ค านงึถงึความสะดวกและปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ  

2. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ เนือ่งจากมสี ิง่ผดิ

กฎหมายหรอืสิง่ตอ้งหา้มน าเขา้ประเทศ  

3.   บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบและไมค่นืเงนิไหท้า่นไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น  หากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้

เมอืงหา้มผูเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ ดังนี ้

3.1  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตาม ตามที่

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงพจิารณา 

3.2  บรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบหากสายการบนิไมอ่อกบตัรขึน้เครือ่งใหผู้โ้ดยสารอนัเนือ่งจากหนังสอืเดนิทาง

ช ารดุหรอืทีล่กูคา้ไดป้ระทบัตราอืน่ๆลงในหนังสอืเดนิทางทีไ่มใ่ชก่ารเขา้-ออกประเทศจากกองตรวจคนเขา้เมอืง รวมถงึ

พาสปอรต์ทีม่อีายไุมเ่กนิ 6 เดอืนในวันเดนิทาง 

3.3  กรณีลกูคา้ลมืพาสปอรต์ ณ วันเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง 

3.4กรณีทีส่ถานทตูงดออกวซีา่อนัสบืเนือ่งมาจากเอกสารในการยืน่วซีา่ไมค่รบถว้นและไมผ่า่นมาตรฐานใน

เรือ่งการเงนิและการท างานของตัวผูโ้ดยสารเอง หรอืแจง้ขอ้มลูเป็นเท็จ แลว้โดยปฎเิสทวซีา่ 

3.5 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บั

ชาวตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้วทีพ่ านักอยูใ่นประเทศไทย  

3.6 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตั๋วเองเพือ่ตอ่เครือ่งในกรณีทีส่าย

การบนิระหวา่งประเทศลา่ชา้ เนือ่งจากอยูน่อกเหนอืจากควบคลมุของบรษัิทฯ ทวัร ์

 

**** เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบั 

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด *** 
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โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย
โปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม

เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น
ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 
7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา

กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร
นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 

11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่
สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 
 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


