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วันแรกของการเดินทาง... 

เดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสนุกอย่างสมบูรณ์แบบ ลัดฟ้าด้วย สิงคโปร์ แอร์ไลน์

13.30 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด เคาน์เตอร์สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์

พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี ดูแลความพร้อมด้านเอกสาร 

15.30 น.  เดินทางสู่ สิงคโปร์ เพ่ือแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบิน SQ977

18.55 น.  เดินทางถึงสิงคโปร์ 

19.45 น. น าท่านเดินทางต่อ สู่เมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบิน SQ297

วันที่สองของการเดินทาง... เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศนิวซีแลนด์ รับแสงแรกจากดินแดนแห่ง   

เมฆยาวสีขาวเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุดในโลก

09.30 น. เดินทางถึง เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เมืองที่ได้ชื่อว่ามีความเป็นอังกฤษมาก

ที่สุด ในบรรดาเมืองอื่นๆของนิวซีแลนด์ มีแม่น้ าเอวอนไหลคดเคี้ยว ผ่านกลางเมืองให้ความรู้สึกสงบ

“EXCLUSIVE”



น าท่านชม Canterbury Museum ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อัน

โดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตร์ อีมูที่ได้สูญพันธุ์ไป

จากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซ่ึงเป็นชนเผ่าดั่ง

เดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ก่อนที่ อเบล แอนชุน ทัส

แมน นักล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์ คุก จะล่องเรือมาพบเกาะ

นิวซีแลนด์ และท าให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก 

นอกจากเรื่องราวของชาวชนเผ่าเมารี ข้าวของเครื่องใช้ ภายใน

พิพิธภัณฑ์ยังมีการแสดงเก่ียวกับเรื่องราวของพวกพวกฟอสซิล, 

ไดโนเสาร์, นก และยังมีเก่ียวกับรักบี้, ทวีปแอนตาร์กติกา และอีก

หลากหลายเรื่องราว

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน 

ณ ภัตตาคาร



น าท่านเดินทางเข้าสู่ ทะเลสาบปูคากิ ทะเลสาบที่สวยงาม

จนได้ชื่อว่า Million Dollar View ซึ่งที่ทะเลสาบแห่งนี้

จะสามารถมองเห็นยอดเขาเมาท์คุก (Aoraki/Mount 

Cook) ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753 เมตร เหนือยอดเขามี

หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปีเป็นฉากหลัง จากนั้น

น าท่านเดินทางชม ทะเลสาบเทคาโป หากถามว่า

ทะเลสาบที่ไหนสวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ แน่นอนว่า

ย่อมหนีไม่พ้น "เทคาโป เลค" ทะเลสาบที่มีผืนน้ าเป็นสี

เขียวอมฟ้าหรือสเีทอร์คอยส์



“Exclucive”
น าท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พักที่วิวดีที่สุดของนิวซีแลนด์ฝั่งใต้ที่มีวิวเป็นเทือกเขา เมาท์คุก อยู่ในเขต อุทยาน

แห่งชาติอาโอรากิ และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ยอดเขาเม้าทค์ุกมีความสูงถึง 3,754 เมตร มี

หิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี ให้ท่านได้ใช้เวลาได้เต็มที่

ค่ า  บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

ที่พัก The Hermitage Hotel, Mount Cook Village หรือระดับเทียบเท่า



วันที่สามของการเดินทาง เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

น าท่านนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ าแข็งทัสมัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ าแข็งด้วยตัวท่านเอง 

ชมพิพิธภัณฑ์เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary 

Centre) นักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์ที่ใช้ยอดเขาเม้าทค์ุก

เป็นการฝึกซ้อมในการปีนเขาจนเกิดความช านาญก่อนจะเป็น

ผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกของโลก และกลายเป็น

วีรบุรุษของชาวนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ชมภาพถ่ายที่จัดแสดง

ในการปีนเขา และการผจญความหนาวบนยอดเขาสูง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

อาหารญี่ปุ่น

ได้เวลาอันสมควร 

น าท่านเดินทางสู่เมืองควีนทาวน์



มื้อค่ า ให้ท่านรับประทานอาหารบนยอดเขาที่เมื่อมองลงมาแล้ว ท่านจะได้ดื่มด่ ากับบรรยากาศ

ที่สวยงาม ให้ท่านได้เลือกทานอาหารบุฟเฟต์ที่วิวดีที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันจะมาทานกันมากมาย

ณ  SKYLINE BUFFET BOB PEAK

ค่ าคืนนี้รับรองท่าน ณ โรงแรมที่มีวิวที่สวยงามที่สุดให้กับลูกค้าที่พัก 

NOVOTEL QUEENTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า

“Exclucive”



วอเตอร์พีคฟาร์ม ไร่วอเตอร์พีคฟาร์ม เป็นเรือกลไฟอายุกว่า 

100 ร้อยปี ซ่ึงใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน และได้ดัดแปลงมา

เป็นเรือส าหรับท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาที

ปู และเมืองควีนส์ทาวน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาใน

บรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือจากนั้นให้ท่านได้ ชมการแสดงการ

ตัดขนแกะและสุนัขต้อนแกะ หรือจะเดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศของ

ฟาร์มริมทะเลสาบวาคาทีปู 

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ท่านแบบบุฟเฟ่ต์ บาบีคิว 

และสลัด พร้อมด้วยขนมหวาน

วันที่สี่ของการเดินทาง 

เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก



SHOTOVER ชมการเล่นผาด

โผนซึ่งส าหรับท่านที่มาควีนส์

ทาวแล้วต้องการ ความท้าทาย

ความสนุกที่ปลอดภัยไร้กังวล

FREE TIME น าท่านกลับสู่โรงแรมที่พักจากนั้นอิสระให้ท่านได้ใช้เวลาในการช้อปปิ้งตลอดเย็นน้ี

เลือกทดลองโดดบันจี้จั๊มพ์

แห่งแรกของโลกกับ 

AJ Hackett Bungy

เลือกซื้อของในเมืองที่น่ารักน่าซื้อ

มากมายรวมทั้งไม่ควรพลาดไปกับ 

แฮมเบอร์เกอร์ ชื่อดังของเมืองควีนส์

ทาวน์ FERGBURGER



NOVOTEL QUEENTOWN LAKESIDE HOTEL 

หรือเทียบเท่า

มื้อค่ า ขอบริการท่านด้วย

เมนูอาหารจีน 

“CHINESE RESTAURANT 

MANDARIN”



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองวานากา (LAKE 

WANAKA) เป็นทะเลสาบที่น้ าใสและเย็น รวมถึงใน

ทะเลสาบจะมีเป็ดตัวน้อยใหญ่ ว่ายไปมาดูแล้วเพลินตา 

นอกจากนั้นบริเวณทะเลสาบยังมีหาดทรายสั้นๆ ปูทาง

สู่ท้องน้ าที่ทอดตัวออกไปไกลจรดแนวเขาสูงอีกฟาก

หนึ่งของทะเลสาบผืนน้ าอันกว้างขวางแห่งนี้ดูแล้ว

สวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อมีภาพของเรือยอชต์ จ านวน

หลายๆล าทอดสมอจอดอยู่ บริเวณริมทะเลสาบมี

สนามเด็กเล่นให้ครอบครัวได้มาใช้เวลาเล่นกันในวันที่

อากาศดี จากนั้นน าท่านเดินทางต่อ ผ่านเส้นทางฮาส

พาส สู่เมืองฮาส (HAAST) (120 กิโลเมตร) ซ่ึงแต่

เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี โดย

เดินทางเป็นแรมเดือนและต่อสู้กับสภาพอากาศหนาว

เย็น เพื่อแสวงหาแหล่งก าเนิดหินสีเขียว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

วันที่ห้าของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



น าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรานซ์โจเซฟ ...เส้นทางเฮ้าด์พาส เดิมใช้เป็นเส้นทางการเดินทางของชาวเมารี ซึ่ง

ต้องใช้เวลาการเดินทางเป็นแรมเดือน และต่อสู้กับสภาพอากาศอันหนาวเย็นเพื่อแสวงหาแหล่งก าเนิดหยก 

หรือกรีนสโตน น าท่านสู่ธารน้ าแข็งในอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ ที่อยู่ในเขตป่าชื้นแห่งเดียวของโลก ชม

ความมหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งอันงดงาม FRANZ JOSEF GLACIER ที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่อง

ตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ชมความงามของธารน้ าแข็งอันงามระยิบระยับสลับกับเขียว

มรกตอันงดงาม ประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้ง



ค่ า บริการอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER หรือระดับเทียบเท่า



น าท่านเดินทางสู่ โฮคิติกา…เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มี เป็นเมืองท่ีมีความ

ช านาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความส าคัญด้านจิตวิญญานเป็นอย่างมากส าหรับชาวเมารี 

เพราะนานมาแล้วเคยเป็นวัสดุที่แข็งแกร่งท่ีสุดที่ชาวเมารีรู้จัก ถูกน ามาใช้ท าอาวุธ เคื่องมือและเครื่องประดับส่วนตัว เชื่อกันว่าหินสี

เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว เชิญชมเมืองแห่งหยกสีเขียวและซื้อหยกของฝาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

น าท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ เพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยท่ีสุด สลับกับภูเขา

เขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง โดยต้นไม้

หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยท่ีสุดสายหนึ่งในโลก

วันที่หกของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม



มื้อค่ า บริการอาหารค่ าด้วยอาหารไทย ขอบริการท่านด้วยเมนูกุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมด้วยเมนูเป๋าหื้อและ

หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์พร้อมไวน์หอมกรุ่นทีจ่ะท าให้ทา่นประทบัใจ  ณ RED ELEPHANT

“Exclucive”

ที่พัก THE GEORGE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ได้เวลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมือง ไคร์ทเชิร์ท...



วันสุดท้ายของการเดินทาง ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พักกับวันสุดท้ายของการเดินทาง

11.05 น. ออกเดินทางกลับสู่สิงคโปร์   

โดยสายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298

17.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินชางกี สิงคโปร์

18.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

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 มท่านละ

178,900.-
169,900.-
161,900.-
152,900.-
34,500.-
30,000.-
90,500.-

175,900.-
166,900.-
158,900.-
149,900.-
34,500.-
30,000.-
90,500.-

176,900.-
167,900.-
159,900.-
150,900.-
34,500.-
30,000.-
90,500.-

**อตัราคา่บรกิารสา่หรบัจา่นวนผูเ้ดนิทาง ขั้นต ่า ผู้ใหญ่ 15 ท่าน**
หากมจีา่นวนผูเ้ดนิทาง 10-14 ท่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มคา่บรกิารทา่นละ 20,000.-
หากมผีูเ้ดนิทาง จ่านวน 8-9 ท่าน ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิ มคา่บรกิารทา่นละ 30,000.-

อัตราคา่บรกิาร

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
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 (ผู้ใหญ)่ 

1759
1669
1589
1499
345
1459

1759
1669
1589
1499
345
1459

คะแนนสะสมสา่หรบัสมาชกิ



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื องบินไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบินที ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง
• ค่าโรงแรมที พัก 5 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
• ค่าน่้าหนักของกระเปา๋เดินทางในกรณีที เกินกว่าสายการบินก่าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการที ระบุ เช่น ค่าเครื องดื มและคา่อาหารที สั งเพิ มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ ม 7% และภาษีหัก ณ ที จ่าย 3%

- สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สงูสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที ได้รบัเป็นไปตามยอดการช่าระจรงิ
- สมาชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชกิบตัรหลัก

หมายเหต ุ: การใชค้ะแนนสา่หรบัสมาชกิ



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 ทั้งนี้เพื 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


