
นําทานเดินทางสัมผัส ดินแดนที่ธรรมชาติไดรังสรรคความงดงามไดอยางลงตัว
โอคแลนด เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว มหัศจรรยแหงวัฒนธรรมเมารี – ถ้ําไวโตโม

เรนโบว สปริง – ชมความนารักของเหลาแกะนอยอะโกรโดม”และ ชมบานนกกีวี
ควีนสทาวน เมืองแหงการผจญภัย ข้ึนกระเชา GONDOLA สูยอดเขา สนุกสนานกับการเลน LUGE

ชมความสวยงามมรดกโลก ความมหัศจรรยของธรรมชาติ อุทยานแหงชาติฟยอรดแลนด
ล้ิมรสอาหารข้ึนช่ือของนิวซีแลนด อาทิ หอยแมลงภูนิวซีแลนด ลอบเตอร และ หอยเปาฮื้อ

เดินทางสะดวกสบาย พรอมที่พัก อาหารและบริการสุดประทับใจ แลวคุณ...จะรักเรา

กําหนดการเดินทาง 13-21 กันยายน /18-26 ตุลาคม 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 เพราะ
เปนเมืองที่มีความรอนจากใตดิน ที่สามารถปรุงอาหารไดโดยการนําเน้ือสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูง
จนกวาจะสุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกวา ฮังงิ (HANGI) นอกจากน้ีเมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
ของเกาะเหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมามากที่สุด จากน้ันนําทานเขาชม เรนโบวสปริง (Rainbow Spring)



ไดรับการปรับโฉมคร้ังใหญ เพื่อตอนรับผูมาเยือนและรักในธรรมชาติ บอนํ้าเรนโบวเปนบอนํ้าแร ซึ่งผลิต
นํ้าจํานวน 2.5 ลานลิตรตอวัน เปนที่อยูอาศัยของปลาเทรา มีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ รมร่ืนดวย
พันธุไมพื้นเมือง ไดแก แคลิฟอรเนียแดง, ซิลเวอรเฟรน ไดกลายเปน สัญลักษณประจําชาติ นอกจากน้ียังมี
นกพื้นเมืองสายพันธุตาง ๆ หลายชนิด เชน นกทุย, นกพิราบพื้นเมือง, นกแกวเกาะเหนือ, นกแกวเคีย เปน
นกที่ไดรับการคุมครอง และยังมีกิ้งกาทัวทารา สัตวกอนประวัติศาสตรที่อาศัยอยูเมื่อ 225 ลานปกอน
คริสตกาล สามารถมีชีวิตอยูไดยาวนานถึง 100 ป Kiwi House หรือบานนกกีวี ที่มีอยูเฉพาะในนิวซีแลนด
เทาน้ัน เปนสัตวพื้นเมืองที่มีชีวิตอยูถึง 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 ของชาวเมารี
เคร่ืองจักสาน พิพิธภัณฑ กลางแจง บาน โบราณและเรือ
โบราณต้ังแสดงอีกดวย บริเวณบอนนํ้าพุรอนมีจุดเดนคือ บริเวณ
สะพานขามลําธาร ที่สามารถมองเห็นนํ้าพุใหญที่พุงขึ้นใหชม
ชั่วโมงละ 2-3 คร้ัง เฉลี่ยวันละ 14 คร้ัง สูงประมาณ 50-60 ฟุตนานประมาณ 5-15 นาที ชมบอ
โคลนเดือน ประสบการณทางธรรมชาติอันนาทึ่ง นําทานสู ฟารมอะโกรโดม (Agrodome) ชม

การแสดงของแกะพันธุตางๆ ที่ใหทานไดสัมผัสถึงความนารักและ ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัด
ขนแกะการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน
นําคณะเดินทางกลับสูเมืองโอคแลนด ระหวางทางแวะชมความ
งดงามของถ้ําไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอก
หินยอยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกวา 12 ลานป ทานจะไดพกับหอง



โถงที่เรียกวา Cathedral คาธีดัลล ที่มาของชื่อน้ีคือ เพราะมีหินงอกหินยอยที่อยูภายในมุมหน่ึงของหอง มี
ลักษณะคลายออรแกนที่ใชในโบสถ มีนักรองขื่อดังหลายทาน ไดเคยมาอัดเสียงที่ถ้ําแหงน้ี นําทานลองเรือ
เล็ก พิสูจนความงดงามของหนอนเรืองแสง (Grow Worm) ที่เปลงประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณ
ผนังถ้ํามานานนับพันป มองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผนฟา จากน้ันเดินทางกลับโอคแลนด

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารไทย
ท่ีพัก SKY CITY HOTEL หรือเทียบเทา

วันท่ีสี่ของการเดินทาง (4) โอคแลนด – ชมเมือง – ไครสเชิรช – พิพิธภัณฑแคนเทอเบอรร่ื
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
เที่ยวชมความสวยงามของบานเรือนแบบชาวอังกฤษและแมนํ้าเอวอน
แมนํ้าสายเล็ก ๆ นารักที่สองฟากฝงเต็มไปดวยตนหลิวมากมาย
นําทานเขาชมพิพิธภัณฑแคนเทอเบอรร่ี (Canterburry Museum)
ต้ังขึ้นเมื่อป คศ. 1870 ทานจะไดชมความเปนอยู และเคร่ืองมือดํารง
ชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ  พรอมทั้งชมการจําลองอาคาร
บานเรือนของชาวเมืองไครสเชิรท ในยุคแรกๆ พรอมทั้งเดินชมภายใน
พิพิธภัณฑ ซึ่งจัดเปนหองๆ ตางๆ และหลายชั้น ชมสวนโบตานิค (Botanic Garden) ซึ่งอยูบริเวณใกลๆ กับ
พิพิธภัณฑแคนเทอเบอรร่ี



ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารญ่ีปุน

ท่ีพัก PEPPER BLUE WATER HOTEL หรือเทียบเทา
วันท่ีหาของการเดินทาง (5) ไครสเชิรช–ทะเลสาบเทคาโป–ควีนทาวน–ยอดเขาเมาทคุก–น่ังเฮลิคอปเตอร
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

จากน้ันนําทาน ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟา ที่เรียกวา
ทะเลสาบสีเทอควอสย ที่มีความสวยงาม ชมโบสถเล็กๆ นารัก ซึ่ง
ในปจจุบันยังใชในการประกอบพิธีการตางๆ ใกลกันจะมีอนุเสาวรีย
สุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด สรางไวเพื่อเปนการยกยองคุณ
ความดีของสุนัขแสนรู ต้ังอยูบริเวณริมทะเลสาบ นําทานสู
ทะเลสาบพูคากิ ทะเลสาบที่สวยงามจนไดชื่อวา Million Dollar View ซึ่งมี ยอดเขาเมาทคุกที่มีเทือกเขาสูง
ถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปเปนฉากหลัง

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติเมาทคุก อยูในเขต อุทยานแหงชาติอาโอรากิ
และเปนสวนหน่ึงของเทือกเขาเซาทเทิรนแอลปส ยอดเขาเมาทคุกมีความสูงถึง
3,754 เมตร มีหิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดป พิเศษสุด !! นําทานน่ัง
เฮลิคอปเตอรสูธารนํ้าแข็งทัสมัน ใหทานไดสัมผัสความงามของธารนํ้าแข็งดวย
ตัวทานเอง เขาชม พิพิธภัณฑเซอรเอ็ดมันด ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary
Centre) นักปนเขาชาวนิวซีแลนดที่ใชยอดเขาเมาทคุกเปนการฝกซอมในการ
ปนเขาจนเกิดความชํานาญกอนจะเปนผูพิชิตยอดเขาเอเวอเรสตคนแรกของโลก และกลายเปนวีรบุรุษของ
ชาวนิวซีแลนด ใหทานไดชมภาพถายที่จัดแสดงในการปนเขา และการผจญความหนาวบนยอดเขาสูง
จากน้ันเดินทางกลับสูเมืองควีนทาวน

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารไทย
ท่ีพัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา



วันท่ีหกของการเดินทาง (6) ควีนสทาวน – แอรโรทาวน – TSS EAMSLAW CRUISE –วอเตอรพีค ฟารม
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอรโรทาวน” (Arrow Town) เมืองเล็กๆ ต้ังอยูริมเนินเขา เปนเมืองขุด
ทองเกาที่ถูกอนุรักษเอาไวอยางดีที่สุด ในยุคต่ืนทอง ค .ศ. 1865 เคยมี
ประชากรกวา 7,000 คน และเปนเพียงหน่ึงในเมืองขุดทองสมัยเกาที่
เหลืออยูเพียงไมกี่แหง ซึ่งไมไดแปรสภาพเปนเมือง ราง หรือเปลี่ยน
รูปแบบไปเปนเมืองที่พัฒนาอยางทันสมัย แมวาแอรโรทาวน จะเปนเมือง
เล็ก ๆ แตก็เต็มไปดวยนักทองเที่ยว จากน้ันเดินทางสู ทะเลสาบวาคาที
ปู เพื่อ น่ังเรือกลไฟโบราณทีเอสเอส เอิรนสลอว (TSS Earnslaw) สู ไรวอล
เทอรพีคไฮคันทรีฟารม เปน เรือกลไฟที่พึ่งมีอายุครบ 100 รอยป ซึ่งใชในการขนถานหินในสมัยกอน และ
ไดดัดแปลงมาเปนเรือสําหรับทองเทียว ชมทิวทัศนอันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปู และเมืองควีนสทาวน
ที่สวยงาม โอบลอมดวยขุนเขาในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ

เท่ียง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยเมนู BBQ
จากน้ันใหทานได ชมการแสดงการตัดขนแกะและสุนัขตอนแกะ หรือจะเดินเลนถานรูปบรรยากาศของ
ฟารมริมทะเลสาบวาคาทีปู จนไดเวลาอันสมควร ใหทานได ลองเรือกลับสูเมืองควีนสทาวน จากน้ันนํา
ทาน ข้ึนกระเชากอนโดลาสูยอดเขาบ็อบสพีค ดวยกระเชาแบบปดน่ังได 4
ทาน โดยมีความยาว 730 เมตรจากเบื้องลางสูยอดเขาที่สูง 790 เมตร ให
ทานไดชมความงามของเมืองควีนทาวน ที่โอบลอมดวยยอดเขาสูงเต็มไป
ดวยหิมะในฤดูหนาว สวนดานลางเปนตังเมืองริมทะเลสาบใสสะอาดของ
นํ้าในทะเลสาบวาคาทีปู ทานสามารถมองเห็นอาคารบานเรือนที่ปลูกสราง
ลดลั่นกันไปตามไหลเขา ริมทะเลสาบ ทานยังสามารถมองเห็นยอดเขาและ
เสนขอบฟา ซึ่งเปนภาพที่จะทําใหทานประทับใจไมรูลืม และใหทานไดสนุกสนานกับการเลนลูท (LUGE)
ลงมาจากยอดเขา

ค่ํา บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารบุฟเฟตนานาชนิด
ท่ีพัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา



วันท่ีเจ็ดของการเดินทาง (7) ควีนสทาวน – อุทยานฟยอรดแลนด – ชองแคบมิลฟอรด
06.30 น. บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
07.30 น. นําทานเที่ยวชมความงดงาม และมหัศจรรยทางธรรมชาติ ณ อุทยาน

แหงชาติฟยอรดแลนด มีลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันและซับซอน มี
ชายฝงที่ขรุขระ ปาทึบและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
จึงทําใหบริเวณน้ีไมมีการพัฒนาเปนถนนและเมืองมากนัก พื้นที่
แหงน้ีมีเอกลักษณเฉพาะและไดรับการคุมครองเปนพิเศษและก็ไดรับการ ประกาศใหเปนมรดกโลก มี
ทะเลสาบที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศ ระหวางออกเดินทางตอ แวะชม Mirror Lake เปน
ทะเลสาบเล็ก ๆ บนภูเขามีภาพสะทอนของภูเขาในทะเลสาบ ลอดอุโมงคโฮเมอรแวะถายรูปกับ The
Chasm เปนรอยแตกของแผนดิน และแมนํ้าจะไหลผานรอยแตกแคบ ๆ ซึ่งมี
ความลึก 22 เมตร นําทานลงเรือ Real Journey ลองเรือชมความงามของ
ธรรมชาติชองแคบมิลฟอรด พรอมรับประทานอาหารกลางวัน

เท่ียง บริการอาหารกลางวันบนเรือ บริการทานดวยอาหารบุฟเฟต
นําทานชมความงดงามของฟยอรด ที่เกิดจากการละลายของหิมะและธารนํ้าแข็ง
หลายลานปมาแลว ซึ่งมีความยาวถึง ของนํ้าตกสูง 160 เมตร นํ้าตกแหงน้ีต้ังชื่อ
ตามภรรยาทานผูวาการนิวซีแลนดที่มาเยี่ยมชมสถานที่แหงน้ี ชมยอดเขา Mitre
Peak เชื่อกันวานาจะเปนภูเขาที่มีฐานอยูในทะเลที่สูงที่สุดในโลก ชม Seal rock ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของ
แมวนํ้าตามธรรมชาติ และผูงปลาโลมาวายนํ้าเลนคลื่นอวดโฉม ใหนักทองเที่ยวไดยลโฉม รถโคชนําทาน
เดินทางกลับสูเมืองควีนสทาวน

19.00 น. บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน ... บริการทานดวยเมนูพิเศษ กุงมังกรและ หอยเปาฮื้อ
ท่ีพัก NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเทา



วันท่ีแปดของการเดินทาง(8) 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

วันท่ีเกาของการเดินทาง (9) ไครสเชิรช – โอคแลนด – กรุงเทพฯ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
............ น. ออกเดินทางกลับสูเมืองโอคแลนด โดยสายการบินภายในประเทศ Air New Zealand เที่ยวบินที่ .........
............ น. คณะเดินทางถึงสนามบินโอคแลนด จากน้ันนําทานเดินทางสูภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
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

155,900.-
148,900.-
140,900.-
132,900.-
29,000.-
28,000.-

150,900.-
143,900.-
135,900.-
127,900.-
29,000.-
28,000.-

153,400.-
146,400.-
138,400.-
130,400.-
29,000.-
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)

1509
1439
1359
1279
290

1229

1509
1439
1359
1279
290

1229

- 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 หรือจะสลับป รับเปลี่ยนรายการ
เพื่อใหทานสามารถเขาชมได   แตในกรณีที่มีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหวางการเดินทางทําใหทานไม
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. ตําแหนงที่น่ังบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไม
สามารถเลือกตําแหนงที่น่ังไดเอง ทั้งน้ีบริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดี
ที่สุดภายใตลักษณะตําแหนงที่น่ังแบบหมูคณะที่สายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีที่ไดใหบริการแกทานผูเดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค
จะเดินทางไปทองเที่ยวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทานไดเดินทาง
ไป

20. เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯ แจงแลวขางตน


