
นําทานเดินทางสัมผัส ดินแดนท่ีธรรมชาติไดรังสรรคความงดงามไดอยางลงตัว
โอคแลนด เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว มหัศจรรยแหงวัฒนธรรมเมารี – ถ้ําไวโตโม
เรนโบว สปริง – ชมความนารักของเหลาแกะนอยอะโกรโดม”อุทยานแหงชาติเมาทคุก

พิเศษสุด !! น่ังเฮลิคอปเตอรชมธารนํ้าแข็ง ข้ึนกระเชาสูยอดเขาโคโลเน็ตพีค
ลิ้มรสอาหารข้ึนชื่อของนิวซีแลนด อาทิ หอยแมลงภูนิวซีแลนด ลอบเตอร และ หอยเปาฮื้อ

เดินทางสะดวกสบาย พรอมท่ีพัก อาหารและบริการสุดประทับใจ

กําหนดการเดินทาง 12 – 19 ส.ค. 2557
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ – โอคแลนด
17.00 น. คณะเดินทางพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สายการบินไทย แอรเวย (TG) เจาหนาที่

บริษัทฯ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกกอนการเดินทาง
19.30 น. ออกเดินทางสูโอคแลนด โดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 491

(ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)

วันท่ีสองของการเดินทาง (2) โอคแลนด – โรโตรัว – เรนโบว สปริง – HANGI DINNER
11.05 น. เดินทางถึงเมืองโอ็คแลนด (เวลาทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด นําทานผานดานตรวจ

คนเขาเมือง และศุลกากรรียบรอยแลว (นิวซีแลนดมีกฎหมายหามนําเขา อาหารสด และพืชผักเขาเมืองโดย
เด็ดขาด)
นําทานเดินทางสู โรโตรัว เมืองพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก เพราะเปนเมืองที่
มีความรอนจากใตดิน ที่สามารถปรุงอาหารไดโดยการนําเน้ือสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูงจนกวาจะ
สุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกวา ฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะ
เหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมามากที่สุด จากน้ันนําทานเขาชม เรนโบวสปริง (Rainbow Spring) ไดรับการ
ปรับโฉมคร้ังใหญ เพื่อตอนรับผูมาเยือนและรักในธรรมชาติ บอนํ้าเรนโบวเปนบอนํ้าแร ซึ่งผลิตนํ้าจํานวน
2.5 ลานลิตรตอวัน เปนที่อยูอาศัยของปลาเทรา มีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ รมร่ืนดวยพันธุไม



พื้นเมือง ไดแก แคลิฟอรเนียแดง, ซิลเวอรเฟรน ไดกลายเปน สัญลักษณประจําชาติ นอกจากน้ียังมีนก
พื้นเมืองสายพันธุตาง ๆ หลายชนิด เชน นกทุย, นกพิราบพื้นเมือง, นกแกวเกาะเหนือ, นกแกวเคีย เปนนกที่
ไดรับการคุมครอง และยังมีกิ้งกาทัวทารา สัตวกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูเมื่อ 225 ลานปกอนคริสตกาล
สามารถมีชีวิตอยูไดยาวนานถึง 100 ป Kiwi House หรือบานนกกีวี ที่มีอยูเฉพาะในนิวซีแลนดเทาน้ัน เปน
สัตวพื้นเมืองที่มีชีวิตอยูถึง 70 ลานปมาแลว และยังเปนสัตวสัญลักษณของประเทศอีกดวย

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร ... บริการทานดวยอาหารในสไตล Hang Dinner พรอมรับชมการแสดง
พื้นเมือง

ท่ีพัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเทา

วันท่ีสามของการเดินทาง (3) TE PUIA – ฟารมแกะอะโกรโดม – ถ้ําไวโตโม
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเขาชม ศูนยวัฒนธรรมพื้นเมืองของชาวเมารี (TE PUIA) ศูนยการ
แสดงงานฝมือของเมารี ชมสาธิตการแกะสลักไม ของ
ชาวเมารี เคร่ืองจักสาน พิพิธภัณฑ กลางแจง บาน
โบราณและเรือโบราณต้ังแสดงอีกดวย บริเวณบอนนํ้าพุ
รอนมีจุดเดนคือ บริเวณสะพานขามลําธาร ที่สามารถ
มองเห็นนํ้าพุใหญที่พุงขึ้นใหชมชั่วโมงละ 2-3 คร้ัง เฉลี่ย
วันละ 14 คร้ัง สูงประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15

นาที ชมบอโคลนเดือน ประสบการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง นําทานสู ฟารมอะโกรโดม (Agrodome) ชม
การแสดงของแกะพันธุตางๆ ที่ใหทานไดสัมผัสถึงความนารักและ ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัด
ขนแกะการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย
อาหารจีน
นําคณะเดินทางกลับสูเมืองโอคแลนด ระหวางทางแวะ
ชมความงดงามของถ้ําไวโตโม (Waitomo Cave) ชม
ความงดงามของหินงอกหินยอยที่ เกิดขึ้นเองตาม



ธรรมชาติกวา 12 ลานป ทานจะไดพกับหองโถงที่เรียกวา Cathedral คาธีดัลล ที่มาของชื่อน้ีคือ เพราะมีหิน
งอกหินยอยที่อยูภายในมุมหน่ึงของหอง มีลักษณะคลายออรแกนที่ใชในโบสถ มีนักรองขื่อดังหลายทาน
ไดเคยมาอัดเสียงที่ถ้ําแหงน้ี นําทานลองเรือเล็ก พิสูจนความงดงามของหนอนเรืองแสง (Grow Worm) ที่
เปลงประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ํามานานนับพันป มองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืน
แผนฟา จากน้ันเดินทางกลับโอคแลนด

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารไทย
ท่ีพัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4) โอคแลนด – ชมเมือง – ไครสเชิรช – พิพิธภัณฑแคนเทอเบอรร่ื – แอชเบอตัน
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานชม เมืองโอคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหน่ึง เปนเมืองที่สําคัญทางดานการคา การศึกษา การเงิน นํา
ทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา ชม สะพานฮารเบอร นําทาน ผานชมยาน Queen
Street ที่เปนถนนสายสําคัญยานการคา และตึกสําคัญของเมือง ผานชมยาน Parnell Villageที่ไดรับการ
กลาวขานวาเกาแกและสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม และดอกไมโดยเฉพาะ
ดอกกุหลาบเปนจํานวนมาก และบางคร้ังสวนแหงน้ียังไดจัดงานคอนเสิรตกลางแจง

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน
หลังอาหารกลางวัน นําทานเดินทางสูสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสูเมืองไครสเชิรช

........... น. ออกเดินทางสูไครสเชิรช โดยสายการบิน Air New Zealand เที่ยวบินที่ .........

........... น. เดินทางถึงสนามบินไครสเชิรช เมืองที่ไดรับสมญานามวาเปน “ประเทศอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” นําทาน
เที่ยวชมความสวยงามของบานเรือนแบบชาวอังกฤษและแมนํ้าเอ
วอน แมนํ้าสายเล็ก ๆ นารักที่สองฟากฝงเต็มไปดวยตนหลิว
มากมาย นําทานเขาชมพิพิธภัณฑแคนเทอเบอรร่ี (Canterburry
Museum)ต้ังขึ้นเมื่อป คศ. 1870 ทานจะไดชมความเปนอยู และ
เคร่ืองมือดํารงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พรอมทั้งชมการ
จําลองอาคารบานเรือนของชาวเมืองไครสเชิรท ในยุคแรกๆ
พรอมทั้งเดินชมภายใน พิพิธภัณฑ ซึ่งจัดเปนหองๆ ตางๆ และ



หลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Botanic Garden) ซึ่งอยูบริเวณใกลๆ กับพิพิธภัณฑแคนเทอเบอรร่ี
ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารญ่ีปุน
ท่ีพัก PEPPER BLUE WATER HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีหาของการเดินทาง (5) ไครสเชิรช – ทะเลสาบเทคาโป – ยอดเขาเมาทคุก – น่ังเฮลิคอปเตอร-ควีนทาวน
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทาน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟา ที่เรียกวาทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มีความสวยงาม ชม
โบสถเล็กๆ นารัก ซึ่งในปจจุบันยังใชในการประกอบ
พิธีการตางๆ ใกลกันจะมีอนุเสาวรียสุนัขตอนแกะ
สรางดวยทองสําริด สรางไวเพื่อเปนการยกยองคุณ
ความดีของสุนัขแสนรู ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบ นํา
ทานสู ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนไดชื่อวา
Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเมาทคุกที่มีเทือกเขา
สูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารนํ้าแข็ง
ปกคลุมตลอดปเปนฉากหลัง

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน
นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเมาทคุก อยูในเขต อุทยาน
แหงชาติอาโอรากิ และเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาเซาทเทิรน
แอลปส ยอดเขาเมาทคุกมีความสูงถึง 3,754 เมตร มีหิมะและธาร
นํ้าแข็งปกคลุมตลอดป
พิเศษสุด !! นําทานน่ังเฮลิคอปเตอรสูธารนํ้าแข็งทัสมัน ใหทาน

ไดสัมผัสความมหัศจรรยอันงดงามของทัศนียภาพธารนํ้าแข็งอัน
ย่ิงใหญ เขาชม พิพิธภัณฑเซอรเอ็ดมันด ฮิลลารี (Sir Edmund
Hillary Centre) นักปนเขาชาวนิวซีแลนดที่ใชยอดเขาเมาทคุก
เปนการฝกซอมในการปนเขาจนเกิดความชํานาญกอนจะเปนผู



พิชิตยอดเขาเอเวอเรสตคนแรกของโลก และกลายเปนวีรบุรุษของชาวนิวซีแลนด ใหทานไดชมภาพถายที่
จัดแสดงในการปนเขา และการผจญความหนาวบนยอดเขาสูง จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองควีนทาวน

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน
ท่ีพัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา

วันท่ีหกของการเดินทาง (6) ควีนสทาวน – ยอดเขาโคโรเน็ต – ลานสกี - น่ังกระเชา – ควีนทาวน
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางขึ้นสู ยอดเขาโคโรเน็ต
แหลงเลนสกีที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหน่ึงของ
เกาะใต อากาศบนลานสกีจะหนาวมากและ
อาจจะมีหิมะตกควรสวมชุดที่กันนํ้าได
หากทานไมมีจะตองเชาชุดจากทางลานสกี
จากน้ันนําทานน่ังกระเชาขึ้นสูยอดเขา
(SKI LIFT PASS) ที่นักสกีขึ้นไปเพื่อเลน
สกี ทานสามารถชมการเลนสกีของนักสกีมืออาชีพบนยอดเขาที่ เต็มไปดวยหิมะ (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ
ขอสงวนสิทธิ์งดรายการน้ี หากหิมะตกหนักจนไมสามารถขึ้นได) (คาเชาอุปกรณสกีไมรวมอยูในรายการ)
หรือสนุกสนานกับการเลนหิมะบนลานสกี

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน
หลังอาหารกลางวัน นําคณะออกเดินทางกลับสูเมืองควีนสทาวน อันเปนจุดหมายปลายทางฝนของนัก
เดินทางใหทานไดทํากิจกรรมที่ไมควรพลาดเมืองมาถึงประเทศนิวซีแลนดคือ การชมการกระโดดบันจี้ ที่
สะพานคาวารัวเปนการกระโดดบันจ้ีแหงแรกของโลก ที่เปดทําการใหนักทองเที่ยวทํากิจกรรมอันนา
ต่ืนเตนน้ี จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก การกระโดดจากสะพานดวยความสูง 43 เมตร สูพื้นนํ้าอันใสและเชี่ยว
กราดใตสะพาน และกิจกรรมที่ไมควรพลาดอีกอยางคือ การน่ังเรือเร็วเจ็ท โบท ที่จะพาเราลองไปตามลํา
ธารสายเล็กๆ ที่มีโขดหินสูงและนํ้าที่ใสไหลเชี่ยว และความแรงของเรือเจ็ทที่หมุนได 360 องศาทําใหทาน
ไดต่ืนเตนและเสียวสุดๆ (หากทานตองการทดสอบความกลาในการกระโดดบันจี้ หรือการน่ังเรือเร็วเจ็ท
โบท กรุณาติดตอหัวหนาทัวร เน่ืองจากไมไดรวมอยูในคาทัวร)



ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน ... บริการทานดวยเมนูพิเศษ กุงล็อบสเตอร และ
หอยแมลงภูนิวซีแลนด

ท่ีพัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา

วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ครอมเวลล – โอมารามา – ไครสเชิรช – ฟารมปลาแซลมอน
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทาง ผานเมืองครอมเวลล ใหทานไดแวะซื้อผลไมนานาชนิดของนิวซีแลนด กอนเขาสูเขตที่ราบ
สูง      แมคเคนซี่ แวะเมืองโอมารามาเมืองเล็กๆ ที่สวยงามบนที่ราบสูงที่สวยงามลอมรอบดวยภูเขาสูง

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู BBQ
จากน้ันนําทานกลับสูเมืองไครสเชิรช ระหวางทางนําทานแวะชม ฟารมปลาแซลมอน (Salmon Farm) ให
ทานไดชมวิธีการเพาะเลี้ยงปลาแซลมอนซึ่งทุกทานสามารถรวมกิจกรรมใหอาหารปลาและนอกจากน้ันยัง
สามารถเลือกซื้อและชิมปลาแชลมอนสดๆไดอีกดวย

19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารอาหารไทย ... บริการทานดวยเมนูพิเศษ หอยเปาฮื้อและไวนแดง
ท่ีพัก NOVOTEL HOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเทา

วันท่ีแปดของการเดินทาง (8) ไครสเชิรช – โอคแลนด – กรุงเทพฯ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
............ น. ออกเดินทางกลับสูเมืองโอคแลนด โดยสายการบินภายในประเทศ
............ น. คณะเดินทางถึงสนามบินโอคแลนด
14.50 น. ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอรเวย เที่ยวบินที่ TG 492
20.50 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ



อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ราคาทานละ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ ทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1 ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน (ไมมีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิ่ม ทานละ
มีตั๋วแลว ลด ทานละ

138,900.-
131,900.-
125,900.-
118,900.-
25,000.-
28,000.-

133,900.-
126,900.-
120,900.-
113,900.-
25,000.-
28,000.-

136,400.-
129,400.-
123,400.-
116,400.-
25,000.-
28,000.-

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม (ไดรับคะแนนเพิ่ม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ)

1339
1269
1209
1139
250

1059

1339
1269
1209
1139
250

1059

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมท่ีไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราคาบริการน้ีรวม
1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่ไดระบุไวในรายการ พรอมภาษี

สนามบินทุกแหง
2. คาที่พัก หองละ 2 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน
3. คาธรรมเนียมวีซา ( สําหรับผูถือหนังสือเดินทางไทย )
4. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ไดระบุไวในรายการ
5. คาใชจายของมัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง
6. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงิน ทานละ 1,000,000.- บาท

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน



2. คาภาษีหัก ณ ที่จาย และคาภาษีมูลคาเพิ่ม
3. คาทําหนังสือเดินทาง
4. คาภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก !!!!!

เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน

 ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)
จํากัด

 ชําระโดยเงินสด
 โอนเขาบัญชี กระแสรายวัน

ชื่อ บจก. อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ประเภท กระแสรายวัน เลขท่ี 718-1-04879-9ธ. กสิกรไทย

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่เคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปน
ที่รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือ
พยายามสรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีอายุครรภเกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและ
ทารกในครรภ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการ
อ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่ตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน
จองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทาง
สําหรับทานที่ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว



5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่มีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไป
ดวย (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็ก
อาจงอแงรบกวนผูเดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานที่เปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการ
ทัวรหรือบางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนของทานที่จองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหแกลูกคาทานตอไปที่แจงชื่อรอไว ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ
ลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ

9. ในกรณีที่ทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคาใชจาย
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วัน ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ

หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วัน ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ
10. ในกรณีที่ทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

คิดคาใชจายเพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการยื่นวีซาและคาเปลี่ยนชื่อต๋ัวเคร่ืองบินเทาน้ัน เวนแตต๋ัวเคร่ืองบินที่ไม
อนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาธรรมเนียมการยื่นวีซาในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซาแลว

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการที่ทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เน่ืองมาจากเหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมี
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางที่ประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ที่กอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของ
ทัวรน้ันๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรน้ัน ๆ
ไมสามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทาน
เห็นวารายการทองเที่ยวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรม
ที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการทองเที่ยวใด ๆ  ทานมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงให



บริษัทฯ ทราบกอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอล
โปรแกรมเปนยุติ เวนแต ในกรณีที่เกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การ
ประทวง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งน้ีเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากที่สุด

15. สถานที่ทองเที่ยวที่ระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวดังกลาวปดทําการ
บริษัทฯ จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามที่ระบุไวในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการ
เพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นร ะหวางการเดินทางทําใหทานไม
สามารถเขาชมสถานที่ทองเที่ยวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาเขา
ชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดขึ้นแกทรัพยสินของทาน อัน
เน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเที่ยวเอง

17. ของกํานัลตาง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดย
ทานสามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

18. ตําแหนงที่ น่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไม
สามารถเลือกตําแหนงที่น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี
ที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค
จะเดินทางไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทาง
ไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน


