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เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด ์เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด ์ศูนยก์ลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม  

                เมืองโรโตรวั เมืองแห่งนํ้าพุรอ้นและบ่อโคลนเดือด ศูนยร์วมชนพ้ืนเมือง  

                หมู่บา้นฮอบบิตตนั สถานที่ถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อกอ้งโลก  

                อุทยานนํ้าพุรอ้น เทพูยา่  

                ฮงักิ ดินเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของชาวเมารี  

                ชมการสาธิตการตอ้นแกะและการตดัขนแกะที่ อโกรโดม ฟารม์  

 พิเศษ!! นัง่กระเชา้กอนโดล่าและเล่นลจู “รบัประทานอาหารกลางวนัภตัตาคารบนยอดเขา” 

                ชมศูนยอ์นุรกัษแ์ละเพาะพนัธุป์ลาเทรา้ส ์Rainbow Spring ตามธรรมชาต ิ 

                ชมความมหศัจรรยถ์ ํ้าหนอนเรืองแสง ถํ้าไวโตโม่     

  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
นิวซีแลนด ์  ดินแดนแห่งท ุ่งเมฆขาว  ทางซีกโลกใต ้และอีกหลายช่ือท่ีไดร้บัค ายกยอ่ง

จากนกัท่องเท่ียวทัว่โลกพบกบัธรรมชาติสดช่ืนสบายตา ของทอ้งท ุ่งอนัเขียวขจี  

ประดบัประดาดว้ยฝูงแกะขาวๆ รายลอ้มดว้ยทิวเขาสงูใหญ่  
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กาํหนดการเดินทาง : วนัที่     25-30 มกราคม 2561 

      22-27 กุมภาพนัธ ์2561 

                                          21-26 มีนาคม 2561      

 
 

16.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตทูางเขา้ 2) แถวD สายการบินไทย  
                   ตรวจเช็คสมัภาระและเอกสารท่ีนัง่ก่อนการเดินทาง โดยมีเจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวก 
18.45 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่  สู่เมืองอ็อคแลนด ์ประเทศนิวซีแลนดโ์ดยเท่ียวบินท่ี TG 491 
                 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน)     

 
 

 10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด ์หลงัผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรบัสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้ 
นําท่านเดินทางเขา้สู่เมืองอ็อคแลนด ์ ชมเมืองอ็อคแลนด ์ เมืองท่ี

ใหญ่ท่ีสุดของเกาะเหนือ ศนูยก์ลางพาณิชยกรรมและการคา้ท่ี

สาํคญัท่ีสุดของ ประเทศ นิวซีแลนด ์ไดร้บัสมญานามวา่ เมืองแหง่

การแล่นเรือใบ  (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือท่ีสมบรูณ์ แบบ ชม

สะพานฮาเบอรแ์ละท่าจอดเรือยอรช์ท่ีสวยงาม ชม ทศันียภาพของ

เมืองอ๊อคแลนด์ บนยอดเขาอีเดน  (Mt. Eden) ท่ีเกิดจากปล่อง

ภเูขาไฟท่ีดบัแลว้ ซ่ึงเป็น จุด ชมววิ ท่ีดีท่ีสุด และท่าน สามารถ

มองเห็นเมืองอ็อคแลนดไ์ดแ้บบ 360 องศา นําท่านชม Parnell Village ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวในเขตเมืองท่ี

เก่าแก่ท่ีสุด (oldest suburb) ท่ียงัคงอนุรกัษ์สภาพ อาคารบา้นเรือน ในสภาพสมยัก่อน ใหนั้กท่องเท่ียวได้  เดิน

ชมสถาปัตยกรรมในสมยัน้ัน  
   คํา่           บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร   

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า 
 

 
  
 

เชา้              บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์
นําท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรวั  (Rotorua)   เมืองท่องเท่ียวท่ี โด่งดงัและมีช่ือเสียงท่ีสุดแหง่หน่ึง ของเกาะเหนือ 

เมืองแหง่น้ําแร ่น้ําพุรอ้น   และบ่อโคลนเดือด   ตั้งอยูริ่มทะเลสาบโรโตรวั ซ่ึงไดร้บัสมญานามวา่ Sulphur City  
นําท่านเดินทางผ่านเมือง มาตามาตา้ Matamata ชมหมู่บา้นฮอบบิตนั  สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตรช่ื์อดงักอ้ง

โลก The Lord of The Rings ช่ืนชมความสวยงามของบา้นหลงักระทดัท่ีฝังตวัอยูใ่นเนินดิน โผล่มาใหเ้ห็น

เพียงประต ูหน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นท่ีระลึก 

เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
บ่าย นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรวั นําท่านชมอุทยานนํ้าพรุอ้นเท พยูา่ Te Puia ศนูยอ์นุรกัษ์ศิลปวฒันธรรม 
 ของชนพ้ืนเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหตัถกรรมการแกะสลกัเครื่องไมแ้ละ การทอเครื่องนุ่งหม่จากตน้ป่านและ 
 ความเป็นอยูใ่นอดีต ของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและนํ้าพรุอ้นใตดิ้น ท่ีไม่เคยหลบัใหลมานาน 
 นับพนัปี     

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์                                              

วนัที่สามของการเดินทาง          อ็อคแลนด ์– หมู่บา้นฮอบบิตนั - โรโตรวั – นํ้าพุรอ้นเท พูยา่ Te Puia –  

                                                          ฮงักิ ดินเนอร ์                                                               (B / L / D ) 

วนัที่สองของการเดินทาง อ็อคแลนด ์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village                            (D) 
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คํา่ บริการอาหารคํา่แบบพ้ืนเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพ้ืนเมืองของชาวเมาร ี
เขา้สู่ท่ีพกั SUDIMA HOTEL 3    หรือเทียบเท่า 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโร  งแรม 
 นําท่านชมการสาธิตวธีิการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ละชมการแสดงตดัขนแกะ อิสระใหท่้านถ่ ายรปูกบัพ่อพนัธุ์

แม่พนัธก์วา่ 19 สาย พนัธุ ์ ท่ีฟารม์ อโกรโดม Agrodome Farm จากน้ันนําท่านโดยสารขึ้ นกระเชา้ไฟฟ้า 
Skyline Gondola ขึ้ นไปชมววิเมืองโรโตรวับนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซ่ึงสงู 900 เมตรจากพ้ืนดิน พิเศษ ใหท่้านได้

สนุกสนานเพลิดเพลิน กบัการ เล่นลจู LUGE เครื่องเล่นสุดประทบัใจ ท่านละ 1 รอบ 

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟต ์ ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  อิสระใหท่้านไดถ่้ายรปูตามอธัยาศยั  ไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านลงจากยอดเขา จากน้ันนําท่านเยีย่มชม 

Rainbow Springs สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลาเรนโบวเ์ทรา้ทท่ี์มีช่ือเสียง ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสวยงาม ชม

สญัลกัษณ์ของประเทศนิวซีแลนด ์เฟิรน์สีเงิน, สตัวพ้ื์นเมืองต่างๆ 
คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  พกั  SUDIMA HOTEL  3หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์ 
นําท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ นําท่านชม ถํ้าไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความ

งามภายในของถํ้าท่ีงดงามดว้ยหินงอกหินยอ้ย ล่องเรือตามลาํธารใตถ้ํ้าอนัเป็นท่ีอยู่

อาศยัของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยบิระยบัจาํนวนมหาศาล เต็ม

เพดานผนังถํ้าท่ีทาํใหถ้ํ้าสุกสกาวงดงามอยา่งน่ามหศัจรรย์  ระหวา่งทางจะไดพ้บกบั

ความงดงามของหินงอก หินยอ้ย ซ่ึงหินของท่ีน่ีจะมีรปูรา่งลกัษณะท่ีแปลกตา

แตกต่างกนัออกไป ถํ้าท่ีน่ีก็เป็นอีกท่ีหน่ึง ท่ีท่านไม่ควรพลาด และไม่สามารถหาดไูด้

วนัที่สี่ของการเดินทาง           โรโตรวั – อโกรโดม ฟารม์ – นัง่กระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลจู –  
                                        ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุป์ลาเทรา้ส ์                                                  (B / L / D) 

วนัที่หา้ของการเดินทาง โรโตรวั – ถ ํ้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด ์– ชอ้ปป้ิง       (B / L / D) 
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ตามถํ้าทัว่ไป  
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  
บ่าย             นําท่านเดินทางกลบัสู่เมืองอ็อคแลนด ์อิสระใหท่้านไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ของฝาก จากยา่นควนีสตรีท ยา่นชอ้ปป้ิง  

       เซ็นเตอร ์ฯ หรือลองเส่ียงโชคท่ี Sky City Casino ตามอธัยาศยั 

คํา่  บริการอาหารคํา่  ณ ภตัตาคาร  

นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า 
อิสระพกัผ่อน หรือ ลองเส่ียงโชคท่ี คาสิโน ท่ี Sky City ตามอธัยาศยั  

 
 

 

เชา้  บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท์   
   ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด ์เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบั 
                  กรุงเทพมหานคร 

13.10 น. เหิรฟ้า   สู่สนามบินกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยเท่ียวบินท่ี TG492  
                 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเครื่องบิน)     
20.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ เเละความประทบัใจ 

 
 

 
 

รายการนวิซีแลนดเ์กาะเหนอื 6 วนั โดยสายการบนิไทย TG (NZ 90 TG) 

 
วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่(  

หอ้งละ 2ท่าน 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม 

3 ท่าน 
ท่านที่ 3 ลด 

1 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

เดือน ม.ค. - ก.พ. 61 72,900 69,900 65,900 61,900 10,900 -700 

เดือน มี.ค. 61 69,900 66,900 62,900 59,900 8,900 -700 

ราคาไม่รวมตัว๋ 42,900 40,900 38,900 36,900 8,900 -700 
 

หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน  
หากผูเ้ดินทางไมค่รบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์หรือเล่ือนการเดินทาง    

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ                           

ทั้งน้ี จะคาํนึงถึงผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นสาํคญั  

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy class)  ไป – กลบั กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด ์– กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    
(ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน)    

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแหง่   และค่าน้ํามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี 6 ธนัวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ 

Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมขึ้ นหลงัจากน้ี 

วนัที่หกของการเดินทาง อ็อคแลนด ์ – กรุงเทพฯ                                                                 (B) 



               - 5 - 

                                   NZ 90 TG: NZ (N) North 6 Days by TG  

3. ค่าประกนัอุบติัเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบติัเหตุ

วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุสาํหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่  2 ปี และ ผูใ้หญ่

อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 
4. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้   
5. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พ้ืนเมือง หรือ ไทย) 
6. ค่ารถปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีชาํนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ)   
7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 
8. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์บริการอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3 % 
3. ค่าใชจ้า่ยส่วนตวัอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท์,  ค่าซกัรีด,  ค่าเครื่องด่ืมในหอ้งพกั (มินิบาร)์  และทีวชี่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้
4. ค่าทิปพนักงานขบัรถ 3 เหรียญนิวซีแลนดต่์อท่านต่อวนั  หรือมากกวา่แลว้แต่ความประทบัใจซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจใหก้บัผูใ้ห ้

บริการตามหลกัปฏิบติัสากล  
5. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์โดยเฉล่ีย 3 เหรียญนิวซีแลนดต่์อท่านต่อวนั หรือมากกวา่แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน้ําใจ

ใหก้บัผูใ้หบ้ริการ 
6. ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (25 กิโลกรมั / ท่าน) 
7. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่าประเทศนิวซีแลนด ์ค่าวซี่ากรุป๊ 3,600 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ยืน่พรอ้มกนั 3 ท่านขึ้ นไป / วี

ซ่าไม่ติดเล่ม / ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุป๊) ค่าวซี่าเด่ียว 6,000 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ปรบัค่าธรรมเนียมใหม่

ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนียมวซี่าทางสถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม)  
 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าอยา่งน้อย  50 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มชาํระเงินมดัจาํ ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับจาก

วนัจอง  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 21 วนั มิฉะน้ันถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางอตัโนมติั  และไม่คืนค่ามดัจาํทวัร์

ทั้งหมด 
3. ในการยืน่ขอวซี่า เพ่ือเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจดัเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยืน่วซี่าอยา่งน้อย 4 สปัดาห ์ก่อนวนัเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ์ ทางสถานทตูฯ อาจจะ

ปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่าอีกครั้งหน่ึง) 
4. กรณีท่ีผลวซี่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทตูนิวซีแลนด ์(ลกูคา้ยืน่วซี่าเอง หรือ ใหท้างบริษัทฯ ยืน่ให)้ ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าดาํเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ คือ ค่าบริการยืน่วซี่า, ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน

หรือค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีไดท้าํการออกตัว๋ไปแลว้, ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจาํนวน  
5. ในกรณีท่ียงัไม่รูผ้ลวซี่าของท่าน และทางบริษัทฯ จาํเป็นตอ้งออกตัว๋เครื่องบินกบัทางสายการบินก่อน ทางลกูคา้จะตอ้ง 
       จา่ยเงินค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่คืนค่ามดั 
       จาํทั้งหมด  
6. กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากวซี่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆ  
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       ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋เคร่ืองบิน เพราะเป็นเง่ือนไขของตัว๋กรุป๊     
                               

กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 50 วนัก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วนั ก่อนการเดินทาง ในช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี

ใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมดัจาํทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํ 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจาํ 20,000 บาท และหกั

ค่าใชจ้า่ย ท่ีมีการดาํเนินการไปแลว้ เช่น ค่าบริการยืน่วซี่า (ถา้มี), ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าจองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ ฯ  
4. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด ทุกกรณี  
5. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้ หากมีการแจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋เคร่ืองบิน 

a. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลมารบัรอง บริษัทฯ จะทาํการ 
        เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น  
        ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการ, ค่ามดัจาํตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีไดท้าํการออกตัว๋ไปแลว้ และหาก 
        ท่านไม่ประสงคท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง บริษัทฯ จะดาํเนินการคืนค่าทวัรส์่วนเหลือใหก้บัทางภายใน 10 วนัทาํ 
        การ 
b. ยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวัต่างๆ เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการท่ีไดจ้า่ยไปแลว้ 
        จาํนวนมากและทาํใหมี้ผลกระทบต่อจาํนวนผูร้ว่มเดินทางในคณะ ฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน 
        ค่าทวัรท์ั้งหมด          
c. หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติั 
        วซี่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทตู ซ่ึงทาํใหมี้ผลกระทบต่อ 
        จาํนวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมดต่อท่าน     

6. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี หรือถกูปฏิเสธการออกเมือง - เขา้เมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ 
      บางส่วน 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํกรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน หรือผู ้ 

      รว่มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าของทางสถานทตู ไดค้รบ  20 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดี 
      คืนเงินใหท้ั้งหมด โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ  
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคาํนึงถึงความ  

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบ 
     หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม ่

     ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาด 

     ของหอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 
4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ี มีส่ิงของสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัร์

และเหตุสุดวสิยับางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภยัธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือนําเท่ียว ความไม่สงบทาง

การเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน   
5. เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถกูปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
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6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด เน่ืองจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ 

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออาํนาจและความรบัผิดชอบของ

บริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
7.  หากท่านถกูปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด จนทาํใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ผูเ้ดินทางในคณะ

ทวัรท่์านอ่ืนรวมถึงหวัหน้าทวัรไ์ม่สามารถรอท่านได ้จาํเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้
8. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวซี่า อนัเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณี

ท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 
***การพิจารณาอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้  ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุ

เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นคาํ

รอ้งขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากเหตผุลในการปฏิเสธการออกวี

ซ่า เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ  หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด*** 
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากได้ รบัการอนุมติั วซี่าแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตูฯ  เพ่ือใหอ้ยูใ่น

ดุลยพินิจของสถานทตู  เร่ืองวซี่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติของบริษัท 
10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ กาํกบัเท่าน้ัน 
11. เม่ือท่านไดช้าํระเงินมดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
 

หมายเหต ุ  :   สาํหรบัหนังสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วนัทาํการ  
 

 

 


