
LEELA NEW ZEALAND 
HIGHLIGHT OF NORTH ISLAND

ก ำหนดกำรเดนิทำง : 26 กุมภำพนัธ ์– 4 มีนำคม, 12-18 มีนำคม, 2-8 เมษำยน



EXCLUSIVE

วันแรกของการเดินทาง... เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสนุกและความสุข

อย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย สายการบินไทย 

16.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C 

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

18.45 น. ทะยานสู่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน TG 491 

พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 11 ช.ม.



วันท่ีสองของการเดินทาง... เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศนิวซีแลนด์  รับแสงแรกจากดินแดนแห่งเมฆยาวสีขาวเพลิดเพลิน

กับวิวทิวทัศน์ท่ีเรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุดในโลก

12.05 น. สู่ดินแดนเมฆสีขาว เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านชม เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อันดับ

หนึ่ง และเป็นเมืองท่ีส าคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน และท่าเรือริมอ่าวท่ีสวยงามเต็ม ไปด้วยเรือนับร้อยล า 

หากเดินทางช่วงเมษา : เดินทางถึง โอ๊คแลนด์ เวลา 10.45 น.

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารจีน

“EXCLUSIVE”



หมู่บ้านของชาวฮอบบิต สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาค

ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์ม

เลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทวิทศัน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai

Ranges ) อันตระการตา

“HOBBIT”

น าทุกท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า 

โดยรสบัส ใช้ระยะเวลาประมาณ 

2.30 ชม



มื้อค่ า 

บริการท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารสไตล์ 

WESTERN BUFFET

ค่ าคืนนี้ ให้ท่านได้พัก ณ ห้องพักริมทะเลสาบฃ

Novotel RotoRua Hotel หรือเทียบเท่า

“ สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งโลกจินตนาการที่ไม่

สิ้นสุดจากครั้งเยาว์วัยที่ไม่เคยจางหายด้วยเส้นทาง 

วัฒนธรรมที่น่าหลงใหล ชนเผ่าเมารี และ การเลี้ยง

แกะหลากหลายสายพันธุ์ที่มาพร้อมการบริการ

ความพรีเมี่ยมเหนือระดับ ตามมาตรฐานการใช้ลม

หายใจในแบบคุณ ”



วันที่สามของการเดินทาง...บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและ ประทับใจกับ

การชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นให้ท่านได้ ชมฟาร์มของชาวบ้านที่จะให้ท่านได้

ถ่ายรูปภาพไปกับสัตว์นานาชนิด และได้นั่งรถไฟชมฟาร์มที่นี่ไปกับโปรแกรม ฟาร์มทัวร์ 

“Excluciv

e”

มื้อกลางวัน ให้ท่านได้ชิมอาหารสไตล์ตะวันตก ณ ภายใน

ห้องอาหารโรงแรม 



เรนโบว์สปริง ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับ

ผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ บ่อน้ าเรนโบว์เป็นบ่อน้ าแร่ ซึ่ง

ผลิตน้ าจ านวน 2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็นท่ีอยู่อาศัยของปลา

เทร้า มีถิ่นก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้

พื้นเมืองมากมาย ชม Kiwi Night Life หรือบ้านนกกีวี 

ที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น เป็นสัตว์พื้นเมืองที่มีชีวิตอยู่

ถึง 70 ล้านปีมาแล้ว และยังเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ

อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของนกกีวีตามธรรมชาติยามค่ า

คืน

***ปกติกีวีจะมีให้ท่านเห็นในเวลากลางคืนเท่านั้น!! เพราะ

เป็นสัตว์รักความสงบ***

มื้อเย็น  รับประทานอาหารบริการท่านด้วยอาหารในสไตล์

Hangi Dinner พร้อมรับชมการแสดงพื้นเมือง 

ที่ Te puia



ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พัก ณ ห้องพักริมทะเลสาบฃ

Novotel RotoRua Hotel หรือเทียบเท่า

“ สัมผัสความมหัศจรรย์แห่งโลกจินตนาการท่ีไม่

สิ้นสุดจากครั้งเยาว์วัยท่ีไม่เคยจางหายด้วยเส้นทาง 

วัฒนธรรมที่น่าหลงใหล ชนเผ่าเมารี และ การเลี้ยง

แกะหลากหลายสายพันธุ์ ”



วันท่ีสี่ของการเดินทาง...บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพัก 

พาท่านไปสนุกเพลิดเพลินและท้าทายไปกับกจิกรรมบนผิวน้ า HUKA FALLS JET 

ที่น้ าตกฮูก้า HUKA FALLS ธารน้ าที่ไหลเช่ียวจากผาสูง อันเป็นส่วนหนึ่งของแมน่้ า

ไวทาโกที่ไหลไปสู่ทะเลสาบเทาโป ให้ท่านนั่ง HUKA JET ล่องไปตามน้ าอย่าง

สนุกสนานเมื่อได้โฉบเฉี่ยวไปกับแนวหินริมน้ า เหนือสิ่งอื่นใดอย่าลืมที่จะดื่มด่ าไปกับ

ทิวทัศน์อันสวยงามและละอองไอน้ าที่ลอยฟุ้งอยูร่อบตัว  

มื้อกลางวัน  ให้ท่านได้ชิมอาหารสไตล์ตะวันตก  

มื้อค่ า รับรองท่านด้วย

อาหารแนวปิ้งย่างสุด

EXCLUSIVE

ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พัก ณ

Novotel RotoRua Hotel

หรือเทียบเท่า

น าท่านเดินทางสู่ น้ าตกฮูก้า (Huka falls) เป็นน้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบ

แม่น้ าไวกาโต( Waikato ) ที่ซ่ึงแม่น้ าไวกาโตกระโจนผ่านช่องเขาแคบ ๆ และ

ข้ามชันหินสูง 11 เมตรซึ่ง มีกระแสน้ าตกลงมากกว่า 300,000 ลิตรต่อ

วินาที เป็นน้ าตกท่ีสวยงามเม่ือต้องแสงแดด ฝอยน้ าที่เย็นเฉียบจะ ทอประกาย

สีเขียวอมฟ้าก่อนไหลลงสู่สระน้ าเบื้องล่าง



วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ถ้ าไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้านปี 

ท่านจะได้พบกับห้องโถงท่ีเรียกว่า Cathedral คาธีดัลล์ ที่มาของชื่อนี้คือ เกิดจากมีหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายในมุม

หนึ่งของห้อง มีลักษณะคล้ายออร์แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่าน ได้เคยมาอัดเสียงท่ีถ้ าแห่งนี้

มื้อกลางวัน  ให้ท่านได้อร่อยไปกับอาหารพื้นเมือง สเต็กแซลมอล ท่ีมีเนื้อชิ้นโตพร้อมกับไอศครีมท่ีเราการันตีได้ว่า

อร่อยและบรรยากาศดีที่สุดในย่านนี้ 

“Exclucive
”



พาท่านเที่ยวชม เมืองแฮมิลตัน (Hamilton) ตั้งอยู่

บนเกาะเหนือในเขตไวกาโต ของประเทศนิวซีแลนด์ ซ่ึง

มีแม่น้ าไวกาโตไหลผ่านเป็นหนึ่งในห้าของเมืองที่เป็น

ศูนย์กลางความเจริญก้าวหน้าทั้งด้านการพาณิชย์และ

การศึกษา มีย่านการค้าที่คึกคักมีชีวิตชีวา มีผู้คน

หลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม และเป็นเมืองที่

เหมาะส าหรั บการพักผ่อนตากอากาศอีกด้ วย 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการนั่งเรือถีบ

ที่ MV Waipa Delta ชมสวนแฮมิลตันการ์เดนส์

และสวนนกที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ในสวนสัตว์แฮมิลตัน 

และอุทยานแห่งชาติฟรีไฟลท์



มื้อค่ า ให้ท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารไทย น าเสนอด้วยเมนูล็อบสเตอร์

ทอดกระเทียม ปลากะพงทอดน้ าปลา และ อื่นๆอีกมากมาย 

ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลเิดย์

ค่ าคืนนี้ ให้ท่านได้พัก ณ ใจกลางเมือง โอ๊คแลนด์พร้อมวิวที่สวยงามของโรงแรม  

ณ SKY CITY GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

“Exclucive
”



วันที่หกของการเดินทาง...ทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านนั่งเรือไปเยือน “เกาะไวฮิกิ" (Waiheke Island) 

อีกหนึ่งเกาะที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว และยังเป็น

เกาะที่ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "เกาะแห่งไวน์" ของ

นิวซีแลนด์ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะนั้นมีการท าไร่

องุ่นกันเป็นจ านวนมาก แน่นอนว่าท่านต้องไม่พลาดการจิบ

ไวน์อันสุดแสนโรแมนติกพร้อมรับชมธรรมชาติสวยงามบน

เกาะแห่งนี้

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สไตล์ WESTERN

น าท่านกลับสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ใช้เวลาใน

การช้อปปิ้งของในเมืองที่น่ารักน่าซ้ือมากมายตลอดเย็นนี้

มื้อค่ า ให้ท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารบุฟเฟ่ต์ ที่พัก  SKY CITY GRAND HOTEL 

AUCKLAND หรือเทียบเท่า



วันที่เจ็ดของการเดินทาง....ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักกับวันสุดท้ายของการเดินทาง

14.50 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492

20.50 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



อัตราค่าบริการ ส าหรับจ านวนผู้เดินทาง 15
ท่านประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) ลดท่านละ 

154,900.-

147,900.-

139,900.-

131,900.-

26,500.-

26,000.-

151,900.-

144,900.-

136,900.-

128,900.-

26,500.-

26,000.-

152,900.-

145,900.-

137,900.-

129,900.-

26,500.-

26,000.-

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

พักเดี่ยวเพิ่ม (ได้รับคะแนนเพิ่ม)

มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

1519

1449

1369

1289

265

1259

1519

1449

1369

1289

265

1259

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก

*** หากมีผู้เดินทางจ านวน 10-14 ท่าน เพิ่มท่านละ 10,000.-



อัตรานี้รวม

• ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ระบุไว้ในรายการ  

พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง

• ค่าที่พัก  ห้องละ 2 ท่าน  ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ  หรือระดับเดียวกัน

• ค่าอาหาร, ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด  ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการ

• ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอ านวยความสะดวกให้กับท่านในตลอดการเดินทาง

• ค่ากระเป๋าเดินทาง และค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น

• ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

• ค่าท าหนังสือเดินทาง

• ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!!



เงื่อนไขการช าระเงิน

ส าหรับการจอง กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 30,000 บาท  

ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน

- ช าระยอดมัดจ า โดยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ผ่านทางหน้าเวปไซต์ www.leelawadee.holiday

- ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

- ช าระโดยเงินสด

- ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023 / 02664-0005)

ชื่อบัญชี บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 639 - 1 - 00265 –

5

“การจ่ายส่วนที่เหลือ”กรุณาช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย15 วัน

การยกเลิก : 

กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันท าการ มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบริการ

กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมด



หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, 

พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเทีย่ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้

เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน 

และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการ

ยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเครื่องบินเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยืน่วีซ่าในทกุกรณ ีหากมีการยื่นวซี่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่

ถูกต้อง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการทีม่ิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงคจ์ะซื้อตั๋วเครือ่งบินภายในประเทศเพิม่เติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ์) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บรษิัทฯ 

ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวรน์ั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรอืช าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไม่

สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเทีย่ว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการทอ่งเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงคข์อง

ท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมที่พกั หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพเิศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบ

ก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปน็ยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้า

ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตาม

ความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที่สุด

• สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที่ระบไุว้ในเอกสารของ

สถานที่นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพือ่ให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรอืเหตุอ่ืนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไม่สามารถเข้าชมสถานที่

ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษทัฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แกท่่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทีย่ว

เอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงนิได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไป

กับคณะทัวร์หรือไม่ก็ได้ตามอัธยาศัย

• ต าแหน่งที่นั่งบนเครือ่งบินเป็นไปตามเงือ่นไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่นั่งได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่นั่งให้แก่

ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะต าแหน่งที่นัง่แบบหมูค่ณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที่ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษทัฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถชีีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทา่นได้เดินทางไป

• เมื่อท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บรษิัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


