
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชมเมืองซิดนีย์ – ล่องเรือชมความงามโรงอุปรากรซิดนีย์ - ผ่านชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY HARBOUR BRIDGE) 
พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลุยเนินทราย – ล่องเรือชมปลาโลมา - โคอาล่า ปาร์ค – อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – น่ังรถรางทีชั่นทีสุ่ด 

 

 
 
 
 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูม ิ – ซิดนีย์  

15.00 น.  คณะพร้อมกนัท่ี สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ันที ่4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย        
พบเจา้หนา้ท่ีของ Siamtogo คอยอ านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อม
รับเอกสารในการเดินทาง 

  ** หมายเหตุ ** (ออสเตรเลยี มีกฎหมายห้ามน าเข้า พชืผกั อาหารสด และแห้งทุกชนิดเข้าเมือง) 
19.20 น.  ออกเดินทางสู่ซิดนีย ์โดยสายการบินไทย แอร์เวย์  เทีย่วบินที ่ TG 475 
 

วนัทีส่อง สนามบินซิดนีย์ – หาดบอนได – ชมเมอืง – ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ – อสิระช้อปป้ิงย่านไชน่าทาวน์ 

07.20 น.  เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ( เวลาท้องถิ่นออสเตรเลีย เร็วกว่าไทย         
4 ชม.)  หลงัผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าเรียบร้อยแลว้ น าท่านชม หาดบอนไดบีช (BONDI BEACH) 
เป็นหาดทรายสีทองท่ีหนุ่มสาวชาวออสซ่ีนิยมมาพกัผอ่นท่ามกลาง สายลม แสงแดด เสียงคล่ืนกระทบฝ่ัง และ
กล่ินอายอนัสดช่ืนของทะเล พร้อมชมบา้นของเศรษฐีบนเนินเขา DUDLEY PAGE กบัทิวทศัน์ของอ่าวซิดนีย ์
และทอ้งทะเลสีครามของมหาสมุทรแปซิฟิก จากนั้นน าท่านชมยา่นเดอะแก็ป THE GAP น าท่านชม ม้าหิน
มิสซิสแม็คควอร่ี(MRS MACQUARIE'S CHAIR) อยูใ่นโบทานิกการ์เดน้เป็นมา้หินตวัโปรดของภรรยาของ
ผูส้ าเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซ้าทเ์วลส์ ท่ีชอบมานัง่ชมวิวของอ่าวซิดนีย ์และโอเปร่าเฮา้ส์ ตรงน้ีถือเป็น
จุดชมววิท่ีสวยมากและนกัท่องเท่ียวนิยมมาถ่ายรูปมากท่ีสุด  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต์ ณ หอคอยซิดนีย์ทาวเวอร์ 



 

บ่าย  เดินทางสู่ท่าเรือเซอร์คูลาร์คีย ์(Circular Quay) เพื่อ ล่องเรือชมความงามของอ่าวซิดนีย์ จากนั้น ผ่านชมโรง
อุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) ภาพความงามของส่ิงก่อสร้างอนัยิ่งใหญ่ ท่ีมีหลงัคาเป็นรูปเรือ
ซอ้นเล่นลม ทรงคลา้ยๆ หอยเชลล ์เอกลกัษณ์โดดเด่นสวยงาม ตามแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมยั ตั้งตระหง่าน
เป็นสง่าอยู่ท่ีปลายแหลมของผืนดินท่ียื่นออกไปในทะเลเล็กน้อย โดยมีน ้ าทะเลลอ้มรอบอยู่ถึง 3ดา้น มองดู
เหมือนเรืออ่าวสีฟ้าคราม นั่นคือซิดนียโ์อเปร่าเฮาส์ หรือโรงอุปรากรซิดนีย ์เปรียบเสมือนสัญลกัษณ์ของ
ประเทศออสเตรเลีย และไดรั้บลงทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก จากนั้นผา่น ชมสะพานซิดนีย์ฮาเบอร์ (SYDNEY 
HARBOUR BRIDGE) อีกสัญลกัษณ์หน่ึงของมหานครซิดนีย ์ตั้งอยู่กลางเมืองซิดนีย ์ประเทศออสเตรเลีย 
เป็นสะพานระนาบเด่ียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก และมองเห็นวิวของเมืองซิดนียไ์ดอ้ยา่งสวยงามท่ีสุด อิสระช้อป
ป้ิงย่านไชน่าทาวน์ เป็นแหล่งรวมร้านอาหารจีนและอาหารเอเชียนานาชนิด ท่านสามารถหากินไดทุ้กอยา่ง ไม่
วา่จะเป็นขนมจีบ ซาลาเปาหมูแดง เป็ดยา่ง ท่ีน่ี มีอาหารภตัตาคารระดบัอาหารฮ่องเต ้ร้านขายเส้ือผา้ ตลาดสด
ขายผกัผลไม ้และร้านขายของท่ีระลึกต่างๆ ร้านสินคา้ปลอดภาษี สินคา้ท่ีท าในฮ่องกงหรือจีนในราคายอ่มเยา
มากมาย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้ง รองเทา้ เส้ือผา้ ชุดวา่ยน ้ า และชุดชั้นใน และยงัเป็นตลาดท่ีเหมาะแก่
การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน) น าท่านเข้าสู่ท่ีพัก GREAT SOUTHERN HOTEL SYDNEY หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม   โคอาล่า ปาร์ค – ชมการตัดขนแกะ – อทุยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – น่ังรถรางทีชั่นทีสุ่ด - น่ังกระเช้า 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์ KOALA PARK เท่ียว
ชมสวนสัตวพ์ื้นเมือง เพลิดเพลินไปกบัการชมชีวติธรรมชาติและความน่ารักของเหล่าสัตวพ์ื้นเมืองนานาชนิด
อยา่งใกลชิ้ด อาทิ โคอาล่า จิงโจ ้วอมแบท ฯลฯ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก ตาม อธัยาศยั พร้อมชมการสาธิต
การตดัขนแกะ  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบาร์บีคิว 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่น เจา้ของฉายาแกรนด์แคนยอนแห่งออสเตรเลีย หุบเขาสีน ้ า

เงินท่ีเกิดทศันียภาพอนังดงามหุบเขาแห่งน้ีมีภูมิทศัน์คลา้ยคลึงกบัแกรนด์แคนยอนท่ีอเมริกา เพียงแต่ประกาย
สีน ้ าเงินครอบคลุมหุบเหว เกิดจากน ้ ามนัจากตน้ยคูาลิปตสั ปกคลุมพื้นดินและกระทบกบัแสงสวา่งท าให้เกิด
ประกายสีน ้ าเงินดงักล่าว ให้ท่านไดช่ื้นชมและสัมผสัทิวทศัน์สวยงามบนผืนแผ่นดินอนักวา้งใหญ่ จากนั้น
เท่ียวชม หุบเขาสามพี่น้อง (THREE’S SISTER) ซ่ึงเป็นยอดเขา 3 ลูก เรียงติดกนั ตามต านานเก่าแก่ของ
ชาวอะบอริจ้ิน จากนั้นน าท่านสู่ สถานีรถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY) เพื่อนัง่รถราง
ไฟฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมยัก่อน วิง่ผา่นทะลุหุบเขาอนัสูงชนัถึง 52 องศา จากนั้นข้ึน กระเช้า 
SCENIC CENDER เพื่อชมความงดงามของทิวทศัน์เบ้ืองล่างจากมุมท่ีแตกต่างพร้อมชมวิวทิวทศัน์บน 
ECHO POINT หลงัจากนั้นเดินทางกลบัสู่ตวัเมืองซิดนีย ์และใหท้่านไดพ้กัผอ่นตามอธัยาศยั  

ค ่า   รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั GREAT SOUTHERN HOTEL SYDNEY หรือเทยีบเท่า 

วนัทีส่ี่ พอร์ต สตีเฟ่น – ตะลยุเนินทราย - ล่องเรือชมปลาโลมา – ซิดนีย์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่ พอร์ตสตีเฟ่น (PORT STEPHEN) บน_  
เน้ือท่ี 2,500 เฮคเตอร์  สัมผสัประสบการณ์อนัต่ืนเตน้กบัการนัง่รถ 4 WD ผจญภยัตะลุยเนินทราย โดย



 

คนขบัรถท่ีมากดว้ยประสบการณ์ สนุกสนานกบักบัการเล่นกระดานเล่ือนบนเนินทราย (SANDUNE 
BOARD) ใหท้่านเดินเล่นและถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกบนชายหาด         PORT STEPHENS WHITE BEACH ให้
ท่านสนุกสนานกบัการหาหอย PIPPIS ซ่ึงเป็นหอยท่ีมีในออสเตรเลียเท่านั้น จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ท่าเรือ
เพื่อลงเรือ MOONSHADOW CRUISE 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟต์บนเรือ  
บ่าย น าท่านล่องเรือชมชีวิตของเหล่าปลาโลมาแสนน่ารักในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ใช้เวลาในการล่องเรือ 

ประมาณ 2 ชัว่โมง จากนั้นเรือกลบัสู่อ่าวเนลสันเพื่อน าท่านเดินทางกลบัสู่นครซิดนีย ์
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร  น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL SYDNEY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า สนามบินซิดนีย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ภายในโรงแรม     *** อิสระตามอัธยาศัย *** ไม่มีอาหารเที่ยง ** สถานที่แนะน า **   
ท่านสามารถเดิน เท่ียวชม ในเมืองได ้

 พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้ซิดนีย์ อะควาเร่ียม (SYDNEY AQUARIUM)  
อาณานิคมแมวน ้ าแห่งใหม่ของซิดนีย ์ท่านยงัจะไดช้มสัตวน์ ้ าของออสเตรเลียมากกว่า  650  สายพนัธ์ุ  และ 
11,000 ชนิด ไดท่ี้ซิดนียอ์ะควอเร่ียมแห่งน้ี  ซ่ึงเป็นจุดท่องเท่ียวอนัดบั 1 ในออสเตรเลีย 

  ตลาดแพดดี ้มาร์เกต็หรือไชน่าทาวน์  
เป็นตลาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในออสเตรเลีย เป็นแหล่งขายสินคา้ราคาถูกทั้งรองเทา้ ชุดว่ายน ้ า และชุดชั้นใน และยงั
เป็นตลาดท่ีเหมาะแก่การมาเลือกซ้ือของท่ีระลึกและผลไมส้ดประจ าฤดูกาล 

 อาคารควนี วคิตอเรียที ่(QUEEN VICTORIA BUILDING)  
สถานท่ีแห่งน้ีไดรั้บการปรับปรุงตกแต่งใหม่อยา่งสวยงาม เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในทอ้งถ่ินวา่ตึก QVB ตั้งอยูบ่น
ถนน  จอร์จระหวา่งถนนมาร์เก็ตกบัถนนพาร์ค เป็นอาคารชอ้ปป้ิงสูงส่ีชั้น มีสินคา้ประเภทแฟชัน่ อญัมณี ของ
ใชใ้นบา้นหรือแมแ้ต่ดอกไมส้ดและขนมจ าพวกเคก้และเบเกอร่ี ถดัจาก QVB บนถนนพิททคื์อ GALLERIES 
VICTORIA เป็นชอ้ปป้ิงมอลท่ี์มีของใหเ้ลือกซ้ือหลากหลาย 
ดาร์ลิงฮาร์เบอร์ (DARLING HARBOUR) อยู่ดา้นตะวนัตกของอ่าวซิดนีย ์ยา่นน้ีเป็นย่านบนัเทิงและแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีส าคญั 
โรงอุปรากรซิดนีย์ (SYDNEY OPERA HOUSE) เป็นเอกลกัษณ์ของซิดนีย ์หากมาซิดนียแ์ลว้ไม่ไดม้าเยือนก็
ถือวา่มาไม่ถึง ผูอ้อกแบบเป็นชาวเดนมาร์กช่ือ JOERN UTZON ชนะการออกแบบแต่ทิ้งงานไปกลุ่มสถาปนิก
ออสเตรเลียจึงรวมตวักนัสร้างจนเสร็จในปี ค.ศ. 1973 มีจุดชมววิท่ีสวยงามสามารถเขา้ชมภายในอาคารไดเ้ป็น
รอบๆ ระหวา่ง 9.00 - 16.00 น. รายละเอียดสามารถเขา้ไปดูไดที้ WWW.SYDNEYOPERAHOUSE.COM  
พพิธิภัณฑ์ศิลปะนิวเซ้าท์เวลส์ (ART GALLERY OF NEW SOUTH WALES) เป็นท่ีจดัแสดงศิลปะเอเซีย 
และอะบอริจิน ท่ีส าคญัคือเขา้ชมฟรี 
ซิตีเ้ซ็นเตอร์ ( CITY CENTRE ) เป็นยา่นใจการเมืองซิดนีย ์ซ่ึงเป็นยา่นธุรกิจ การคา้ ห้างสรรพสินคา้ และ
ร้านสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงั  
ย่านคิงส์ครอส ( KINGS CROSS ) เป็นย่านธุรกิจแสงสี มีร้าน ADULT SHOP มีโรงแรมมากมายย่านน้ี 
รวมถึงแหล่งการบนัเทิงราตรี นอกจากนั้นยงัมีภตัตาคารและร้านอาหารรวมทั้งแหล่งสินคา้ชั้นน า  

  สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินคิงส์ฟอร์ดสมิธ เพื่อเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ 
16.00 น.  ออกเดินทางจากซิดนีย์ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที ่ TG 472 

http://www.sydneyoperahouse.com/


 

 
   22.20 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  Siamtogo ส่งคณะโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง 

******************************************************************** 
โปรแกรมเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท้ังนี้ค านึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

อตัราค่าบริการ 
เดอืน พฤษภาคม 2561  2 – 6, 9 – 13, 25 - 29 

เดอืน มถุินายน 2561 6 – 10, 20 - 24 

เดอืน กรกฎาคม 2561 26 – 30  (ตดิต่อสอบถามราคา) 
 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตั๋วเคร่ืองบิน ราคาไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน 

ผู้ใหญ่ 57,999.- 41,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน 55,999.- 39,900.- 

เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( มเีตียง ) 49,999.- 36,900.- 
เด็กพกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน ( ไม่มเีตียง ) 43,999.- 31,900.- 

พกัห้องเดี่ยว เพิม่ท่านละ 10,999.- 11,900.- 

**ราคาเด็กคือเด็กทีม่ีอายุไม่เกนิ 12 ปีบริบูรณ์ค่ะ** 
*** โปรแกรมนีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยีแล้ว*** 

*** ในการเดินทางในแต่ละคร้ัง จะต้องมีจ านวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึน้ไป *** 
*** กรณผู้ีเดินทางในคณะมีไม่ถึง 15 ท่าน อาจมีการปรับเปลีย่นราคา *** 

*** โปรแกรมนีไ้ม่มีแถมกระเป๋าเดินทางให้นะคะ *** 
ราคาไม่รวมตั๋วคือราคาทีไ่ม่รวมตั๋วเคร่ืองบินทั้งเทีย่วบินระหว่างประเทศ และ เที่ยวบินภายในประเทศ 

อตัราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป – กลบั ชั้นประหยดั ตามสายการบินท่ีไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ราคานีร้วมค่าวซ่ีาเข้าประเทศออสเตรเลยี 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน)  
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการท่ีไดร้ะบุในรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ จากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท. 

 



 

อตัราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง Passport  
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลงั 

 

เงื่อนไขการส ารองทีน่ั่ง 
 

1. กรุณาจองล่วงหนา้พร้อมช าระเงิน 50 เปอร์เซ็นตง์วดแรกในทนัที  
2. ส่งเอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาและช าระเงินส่วนท่ีเหลือทั้งหมด  ภายใน 25 วนั ก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่านยกเลิก
การเดินทาง 
3. ในกรณีท่ีมีการยกเลิกการเดินทางตอ้งยกเลิกภายใน 45 วนัก่อนการเดินทางเท่านั้น มิฉะนั้นบริษทัจะไม่คืนเงินมดัจ าให้ไม่วา่
ในกรณีใดๆทั้งส้ินเน่ืองจากบริษทัไดท้  าการจ่ายค่าตัว๋ไปใหก้บัสายการบินเรียบร้อยแลว้ 
4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการเดินทาง แม้จะยกเลิกภายใน 45 วันก่อนการเดินทางบริษัทจะเก็บค่าบริการ 1,000 บาทต่อท่าน  
เน่ืองจากบริษทัมีค่าใชจ่้ายในการด าเนินธุรกิจ 
5. การช าระเงิน ให้ช าระผา่นทางบญัชีธนาคารเท่านั้นเม่ือช าระแลว้กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงินมาให้บริษทัเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน
และลูกคา้โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไวทุ้กคร้ังเพื่อยนืยนั 
โปรดอ่านเง่ือนไขการจองใหถ่ี้ถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
6.ในกรณีท่ีผูโ้ดยสารอยู่ต่างจงัหวดั หากมีการออกบตัรโดยสาร รถทวัร์,รถไฟ หรือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ กรุณาแจง้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯทราบทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ทุกประเภท มิฉะนั้นทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใน
กรณีท่ีทวัร์มีการยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน 
 

โปรดอ่านเง่ือนไขการจองให้ถ่ีถว้น ก่อนท าการจองทวัร์ทุกคร้ัง เพื่อประโยชน์แก่ตวัท่านเอง 
 
    
 
 
หมายเหตุ 
1.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหนา้ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ท่าน ซ่ึงในกรณีน้ี ทาง
บริษทัฯยนิดีคืนเงินใหท้ั้งหมด หกัค่าธรรมเนียมวซ่ีา หรือจดัหาคณะทวัร์อ่ืนให ้ถา้ตอ้งการ 
2.บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ี เม่ือเกิดเหตุจ าเป็น สุดวสิัย จนไม่อาจแกไ้ขได ้และ
จะไม่รับผดิชอบใด ๆ ในกรณีท่ีสูญหาย สูญเสียหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีนอกเหนือความรับผดิชอบของหวัหนา้ทวัร์และเหตุสุดวสิัย
บางประการ เช่น การนดัหยุดงานภยัธรรมชาติการจลาจลต่าง ๆ 
3.เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทาง
บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอบรับเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
4.กรณีไม่สามารถเดินทางไปดว้ยประการใดก็ตาม กรุณาแจง้ใหท้างบริษทัฯทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 45 วนั ก่อนวนัเดินทาง 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ช่ือบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขทีบ่ัญชี 

น.ส.ทัศนา สุวรรณกมล ออมทรัพย์ ส านักพหลโยธิน 799 – 2 – 37121 - 4 



 

หมายเหตุ บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงรายการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ซ่ึงทางบริษัทฯจะคงรักษามาตรฐานการบริการและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ  

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 


