
NEW ZEALAND  NORTH & SOUTH

ก ำหนดกำรเดินทำง : 
วันที่ 14-22 พ.ย 2561
1-9 / 5-13 ธ.ค. 2561



วันแรกของการเดินทาง... 

เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสนุกอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย สายการบินไทย

16.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C 

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

18.45 น. ทะยานสู่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน TG 491 

พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย

ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 11 ช.ม.

วันที่สองของการเดินทาง... เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศนิวซีแลนด์  รับแสงแรกจากดินแดนแห่ง   

เมฆยาวสีขาวเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุดในโลก

10.45 น. สู่ดินแดนเมฆสีขาว เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านชม เมืองโอ๊คแลนด์ 

เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน 

และท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับรอ้ยล า 

กลางวัน บริการท่านด้วยอาหารจีน

“EXCLUSIVE”



โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็น

จ านวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดิน ที่สามารถปรุง

อาหารได้โดยการน าเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะ

สุก อาหารนี้ชาวเมารี เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้    

เมือง โรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือที่

นักท่องเที่ยวนิยมมากท่ีสุด 

น าท่านเข้าชม MITAI MAORI VILLAGE สนุกกับการแสดง

วัฒนธรรมแบบเมารี พร้อมชมวิถีชีวิตของชาวเมารีแบบแท้ๆ 

อย่างการพายเรือ และการอาศัยอยู่ในบ้านกระท่อมเล็กๆ

เย็น  รับประทานอาหารบริการทา่นด้วยอาหารในสไตล์ 

Hangi Dinner พร้อมรับชมการแสดงพ้ืนเมือง

ที่พัก : Novotel RotoRua Hotel 

หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สามของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ฟาร์มอะโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและ 

ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นให้ท่านได้ ชมฟาร์มของชาวบ้าน

ที่จะให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพไปกับสัตว์นานาชนิด และได้นั่งรถไฟชมฟาร์มที่นี่ไปกับโปรแกรม ฟาร์มทัวร์ 

“Exclusive”

มื้อกลางวัน ให้ท่านได้ชิมอาหารสไตล์ตะวันตก ณ ภัตตาคาร ภายในโรงแรม 

WAI ORA LAKESIDE SPA RESORT



ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ถึงเมือง เตาโป 

เมืองซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเตาโปซึ่งเป็นทะเลสาบที่เกิด

จากภูเขาไฟระเบิดในอดีตที่มีขนาดใหญ่และลึกที่สุดของ

ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองตากอากาศ และศูนย์กลาง

การตกปลาเทร้าท์ แวะชมน้้าตกฮูก้า (Huga Falls)

ซึ่งเป็นน้ าตกที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ชมสายน้ าที่ไหล

ผ่านโตรกหิน  จากนั้นท่านสามารถสนุกสนานกับการ

เล่น ฮูก้า เจ็ท (ไม่รวมค่าบริการ ฮูก้าเจ็ท) น าท่าน

เดินทางกลับ โรโตรัว 

มื้อค่้า บริการอาหารค่ า ในสไตล์ WESTERN

ที่พัก : 

Novotel RotoRua Hotel

หรือระดับเทียบเท่า



หมู่บ้านของชาวฮอบบิต สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์ม

ยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มี

พื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทวิทศัน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อัน

ตระการตา

“HOBBIT”

น้าทุกท่านเดินทางสู่เมืองมาทามาท่า 

โดยรสบัส ใช้ระยะเวลาประมาณ 

1.30 ชม

วันที่สี่ของการเดินทาง

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 



น้าท่านเดินทางสู่ถ้้าไวโตโม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม

มื้อกลางวัน  ให้ท่านได้อร่อยไปกับอาหารพื้นเมือง สเต็กแซลมอล ที่มีเนื้อช้ินโตพร้อมกับไอศครีมที่เรา   

การันตีได้ว่าอร่อยและบรรยากาศดีที่สุดในย่านนี้ 

ถ้้าไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 

ล้านปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรียกว่า Cathedral คาธีดัลล์ ที่มาของช่ือนี้คือ เกิดจากมีหินงอกหินย้อย

ที่อยู่ภายในมุมหนึ่งของห้อง มีลักษณะคล้ายออร์แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่าน ได้เคยมา

อัดเสียงที่ถ้ าแห่งนี้

“Exclusive”



จากนั้นน้าท่านเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ ชม สะพานฮาร์เบอร์ น าท่าน ผ่านชมย่าน Queen Street 

ที่เป็นถนนสายส าคัญย่านการค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการ

กล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้

โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็นจ านวนมาก และบางครั้งสวนแห่งนี้ยังได้จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง 

....จากนั้นน าท่านชมภูเขาไฟที่ดับแล้ว เมาท์วิคเตอเรียให้ท่านชมความงามของฝั่งโอ๊คแลนด์

“Exclusive”



มื้อค่้า ให้ท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารไทย น าเสนอด้วยเมนูล็อบสเตอร์

ทอดกระเทียม ปลากะพงทอดน้ าปลา และ อื่นๆอีกมากมาย 

ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์ ณ ร้าน GLASSHOPPER 

ที่พัก SKY CITY HOTEL AUCKLAND

หรือระดับเทียบเท่า

“Exclusive”



วันที่ห้าของการเดินทาง... ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินภายในโอ๊คแลนด์เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน์ 

09.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบิน นิวซีแลนด์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ NZ 615

11.20 น. ถึงสนามบิน ควีนสท์าวน์ 

มื้อกลางวัน บริการท่านด้วยเมนูพื้นเมืองแบบ 3 คอร์สเมนู ณ RATA RESTAURANT

ยามบ่ายอากาศเย็นสบายแบบนี้เราขออนุญาตน าท่านเดินทางไป สู่ SHOTOVER ( ไม่รวมค่าบริการ )

ชมการเล่นผาดโผนซ่ึงส าหรับท่านที่มาควีนส์ทาวแล้วต้องการ ความท้าทายความสนุกที่ปลอดภัยไร้กังวลโดย

เจ้าหน้าที่มืออาชีพที่จะคอยดูแลท่านเป็นอย่างดีหรือ ท่านที่ไม่ร่วมสนุกสามารถอยู่โรงแรมที่พักหรือจะเดินช้อปปิ้งได้ 

ตามอัธยาศัย จากนั้นน าท่านขึ้น สู่ยอดเขาบ๊อบพีค เพ่ือชมวิวเมือง ควีนส์ทาวน์อย่างสวยงาม

*** ค่า SHOTOVER JET ไม่รวมในอัตราค่าบริการ เพ่ิมท่านละ 145 NZD ***



มื้อค่้า ให้ท่านรับประทานอาหารบนยอดเขาที่เมื่อมองลงมาแล้ว ท่านจะได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศ

ที่สวยงาม ให้ท่านได้เลือกทานอาหารบุฟเฟต์ที่วิวดีที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันจะมาทานกันมากมาย

ณ  SKYLINE BUFFET BOB PEAK

ที่พัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า

“Exclusive”



วันที่หกของการเดินทาง... ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า  ณ ห้องอาหารโรงแรม

โคโรเน็ต พีค ลานสกีสุดแสนยิ่งใหญ่บน

ยอดเขาโคโรเน็ตของนิวซีแลนด์ มีลานสกี

หลากหลายรูปแบบไว้รองรับความต้องการ

ของนักเล่นสกี สโนบอร์ดและนักท่องเที่ยว

มีสภาพที่เหมาะสมกับการเล่นสกีตลอด

ฤดูกาล นอกจากนี้ที่นี่ยังสามารถเล่นสกี

ยามค่ าคืนท่ามกลางแสงไฟแบบเดียวกับที่

ใช้ในสนามกีฬา

(อุปกรณ์สกี ไม่รวมในอัตราค่าบริการ)

กลางวัน  บริการท่านด้วยอาหารจีน



น าท่านกลับสู่โรงแรมที่พักจากนั้นอิสระให้ท่านได้ใช้เวลาใน

การช้อปปิ้งตลอดเย็นนี้ก่อนจะเดินทางไกลในวันพรุ่งนี้ ให้ท่าน

ได้เดินเลือกซ้ือของในเมืองที่น่ารักน่าซื้อมากมายรวมทั้งไม่

ควรพลาดไปกับ แฮมเบอร์เกอร์

ชื่อดังของเมืองควีนส์ทาวน์ FERGBURGER

อิสระให้ท่านชอ้ปปิ้งตามอัธยาศัย 

หรือจะเลือกทดลองโดดบันจี้จั๊มพแ์ห่งแรกของโลกกับ 

AJ Hackett Bungy

(ไม่รวมในอัตราค่าบริการ กรุณาแจ้งล่วงหน้า)

มื้อค่้า ขอบริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน 

“CHINESE RESTAURANT 

MANDARIN”

ที่พัก 

NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL

หรือระดับเทียบเท่า



วันที่เจ็ดของการเดินทาง... ทานอาหารเช้า ณ โรงแรม “Exclusive”

“แอร์โรว์ทาวน”์ (Arrow Town) 

เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมเนินเขา เป็นเมืองขุด

ทองเก่าที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด ใน

ยุคตื่นทอง ค.ศ. 1865 เคยมีประชากร

กว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหนึ่งใน

เมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่

แห่ง  จากนั้นแวะซื้อผลไม้นานาชนิด 

ณ เมืองครอมเวล



วอเตอร์พีคฟาร์ม ไร่วอเตอร์พีคฟาร์ม เป็นเรือกลไฟอายุกว่า 

100 ร้อยปี ซ่ึงใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน และได้ดัดแปลง

มาเป็นเรือส าหรับท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวา

คาทีปู และเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาใน

บรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือจากนั้นให้ท่านได้ ชมการแสดง

การตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ หรือจะเดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศ

ของฟาร์มริมทะเลสาบวาคาทีปู 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ท่านแบบบุฟเฟ่ต์ บาบีคิว 

และสลัด พร้อมด้วยขนมหวาน



“Exclusive”

น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักที่วิวดีที่สุดของนิวซีแลนด์ฝั่งใต้ที่มีวิวเป็นเทือกเขา เมาท์คุก อยู่ในเขต อุทยาน

แห่งชาติอาโอรากิ และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ยอดเขาเม้าทค์ุกมีความสูงถึง 3,754 เมตร มี

หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี ให้ท่านได้ใช้เวลาได้เต็มที่

ค่้า  บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก THE HERMITAGE HOTEL MT.COOK หรือระดับเทียบเท่า



วันที่แปดของการเดินทาง เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

น้าท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้้าแข็งทัสมัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ าแข็งด้วยตัวท่านเอง 

ชมพิพิธภัณฑ์เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary 

Centre) นักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์ที่ใช้ยอดเขาเม้าทค์ุก

เป็นการฝึกซ้อมในการปีนเขาจนเกิดความช านาญก่อนจะเป็น

ผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกของโลก และกลายเป็น

วีรบุรุษของชาวนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ชมภาพถ่ายที่จัดแสดง

ในการปีนเขา และการผจญความหนาวบนยอดเขาสูง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อาหารญี่ปุ่น

ได้เวลาอันสมควร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองไคร์ชเชิร์ช



น าท่านเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงาม

จนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งที่ทะเลสาบแห่งนี้

จะสามารถมองเห็นยอดเขาเมาท์คุก (Aoraki/Mount 

Cook) ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามี

หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง จากนั้น

น าท่านเดินทางชม ทะเลสาบเทคาโป หากถามว่าทะเลสาบ

ที่ไหนสวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ แน่นอนว่าย่อมหนีไม่พ้น 

"เทคาโป เลค" ทะเลสาบที่มีผืนน้ าเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือสี

เทอร์คอยส์



มื้อค่้า บริการอาหารค่ าด้วยอาหารไทย ขอบริการท่านด้วยเมนูกุ้งมังกรคนละ ครึ่งตัวใหญ่ 

เสิร์ฟพร้อมด้วยเมนูเป๋าหื้อและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์พร้อมไวน์หอมกรุ่นทีจ่ะท าให้ทา่นประทบัใจ  

ณ RED ELEPHANT

“Exclucive”

ที่พัก THE GEORGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า



วันสุดท้ายของการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักกับวันสุดท้ายของการเดินทาง

09.00 น. ออกเดินทางกลับสู่เมืองโอ๊คแลนด์ 

โดยสายการบินภายในประเทศ Air New Zealand เที่ยวบินที่ NZ530

10.20 น. คณะเดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ 

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน

13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492

20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดภิาพ

หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น

ลีลา... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1 ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด
ตั๋วบิสสิเนส เพิ มท่านละประมาณ

199,900.-
189,900.-
179,900.-
169,900.-
34,500.-
30,000.-
95,005.-

196,900.-
186,900.-
176,900.-
166,900.-
34,500.-
30,000.-
95,005.-

197,900.-
187,900.-
177,900.-
167,900.-
34,500.-
30,000.-
95,005.-

**อตัราคา่บรกิารสา่หรบัจา่นวนผูเ้ดนิทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน**
หากมจีา่นวนผูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มคา่บรกิารทา่นละ 20,000.-

อัตราคา่บรกิาร



ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี ยวเพิ ม (ได้รับคะแนนเพิ ม)
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่) 

1,969
1,869
1,769
1,669
345

1,669

1,969
1,869
1,769
1,669
345

1,669

คะแนนสะสมสา่หรบัสมาชกิ

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที ได้รับเป็นไปตามยอดการช่าระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมได้รับคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

หมายเหต ุ: การใชค้ะแนนส่าหรบัสมาชกิ



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 7 คืน (สองท่านต่อหนึ งห้อง)
• ค่าวีซ่า
• ค่ารถรับส่งระหว่างนา่เที ยว, ค่าเข้าชมสถานที ต่างๆ ตามรายการที ระบุ
• ค่าอาหารและเครื องดื มตามรายการที ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งที ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรงุเทพฯที คอยอ่านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตัิเหตตุลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื องจากอุบตัิเหตุในวงเงิน 

300,000 บาท

อัตรานีไ้มร่วม
• ค่าท่าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้่าหนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินกา่หนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและคา่อาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%



เงื อนไขการชา่ระเงนิ

“การจอง” กรุณาช่าระมดัจ่า ท่านละ 30,000.- บาท
- ช่าระยอดมดัจา่ โดยบตัรเครดติ หรือบตัรเดบติ ผ่านทางหนา้เวปไซต ์www.leelawadee.holiday
- ช่าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั งจ่ายในนาม บริษทั ลีลาวด ีฮอลิเดย ์จ่ากดั
- ช่าระโดยเงินสด
- ช่าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนา่ฝากมายงัเบอร ์Fax. 02-6640023)

ชื อบัญชี บรษิทั ลีลาวด ีฮอลเิดย ์จ่ากดั ธนาคารกสกิรไทย
บัญชกีระแสรายวนั เลขที  639 - 1 - 00265 – 5

“การจา่ยสว่นที เหลอื” กรุณาช่าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

การยกเลกิ : 
กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างนอ้ย 30 วันท่าการ มิฉะนัน้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจา่
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท่าการ ทางบรษิทัฯ มีความจา่เปน็ตอ้งหกั 50% ของอตัราคา่บรกิาร
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท่าการ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิทัง้หมด



หมายเหตแุละเงื อนไขในการรบับรกิาร
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที รังเกียจของคนส่วนใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย,

ดื มสุราบนรถ, ก่อเสียงร่าคาญรบกวนผู้อื น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที มีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศอื นเพื อไปท่างาน หรือเพื อการอื นใดอนัมิใช่การท่องเที ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านที ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวรเ์พื อหาข้อสรุปรว่มกัน) โดยบริษทัฯ ต้องกราบขออภัย
เพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดนิทางส่าหรับท่านที ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านที มีเด็กทารกอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื อหาข้อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บรกิารแก่ท่านที เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวรค์ณะสว่นตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านที จองทัวรไ์ว้แล้ว แต่ไม่ช่าระเงินมัดจ่าภายในระยะเวลาที ก่าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที แจ้งชื อรอไว้ ทั้งน้ีเพื อประโยชน์ของผู้
ร่วมเดินทางท่านอื น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณทีี มีผู้เดินทางต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะ
ทัวร์อื นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงนิค่าใช้จ่าย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที ท่านขอเปลี ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก่าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ้่ายเพิ ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื นวีซ่าและค่าเปลี ยนชื อ
ตั๋วเครื องบินเท่านั้น เว้นแต่ตั๋วเครื องบินที ไม่อนุญาตให้เปลี ยนชื อหรือคืนตั๋ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื นวซี่าในทุกกรณ ีหากมีการยื นวีซ่าแล้ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการที ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเขา้หรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่
ถูกต้อง, พกพาสิ งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื อมเสีย รวมถึงการที มิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที ยวบิน

• ส่าหรับท่านผู้เดินทางที ประสงค์จะซื้อตั๋วเครื องบนิภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด่าเนินการใด ๆ ที ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ
ก่อน เพื อขอค่ายืนยันส่าหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช่าระค่าใชจ้่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส่าหรับค่าใชจ้่ายที เกิดขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก่าหนดการท่องเที ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกวา่ 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่
ว่าจะเป็นเพราะการเปลี ยนแปลงของโรงแรมที พัก หรือการปรับเปลี ยนรายการท่องเที ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที เกิดเหตุจ่าเป็นหรอืสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีเพื อค่านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที สุด

• สถานที ท่องเที ยวที ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไวแ้ล้ว หากในวันเดินทาง สถานที ท่องเที ยวดังกล่าวปิดท่าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามที ระบุไว้ในเอกสารของ
สถานที นั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปลี ยนรายการเพื อให้ท่านสามารถเข้าชมได ้  แต่ในกรณีที มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื นใดเกิดข้ึนระหว่างการเดนิทางท่าให้ท่านไมส่ามารถเข้าชมสถานที 
ท่องเที ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที ยว
เอง

• ของก่านัลต่าง ๆ ที บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก่านัลดงักล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับ
คณะทัวร์หรือไม่ก็ไดต้ามอัธยาศัย

• ต่าแหน่งที นั งบนเครื องบินเป็นไปตามเงื อนไขตั๋วเครื องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต่าแหน่งที นั งได้เอง ท้ังนี้บริษทัฯ จะพยายามจัดที นั งให้แก่
ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที สุดภายใต้ลักษณะต่าแหน่งที นั งแบบหมู่คณะที สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีที ได้ให้บริการแก่ทา่นผู้เดินทางที เชื อมั นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที ยวพกัผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิต
ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที ท่านไดเ้ดินทางไป

• เมื อทา่นจองทวัรแ์ละชา่ระมดัจา่แลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงื อนไขที บรษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


