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North – South
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15-23 ก.ค 59    



วันแรกของการเดินทาง... ของการเดินทางสู่ห้วงเวลาแห่งความสนุกอย่างสมบูรณ์แบบ 

ลัดฟ้าด้วยสายการบินไทย

17.00 น. ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่บริษัท

ลีลาวดี - ฝ่ายขายขออนุญาตสวัสดีทุกท่านดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง

ความสุข

19.30 น.  ทะยานสู่เมืองโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยเที่ยวบิน TG 491 พร้อมรับบริการจาก

มัคคุเทศก์ของบริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทยให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 11 ช.ม.

วันที่สองของการเดินทาง... เดินทางถึงน่านฟ้าประเทศนิวซีแลนด์  รับแสงแรกจากดินแดนแห่งเมฆยาว  

สีขาวเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ที่เรียกได้ว่าโรแมนติกที่สุดในโลก

10.45 น. สู่ดินแดนเมฆสีขาว เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ น าท่านผ่านชม เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่

ใหญ่อันดับหนึ่ง และเป็นเมืองที่ส าคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน และท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไป

ด้วยเรือนับร้อยล า 

กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

“EXCLUSIVE”



หมู่บ้านของชาวฮอบบิต สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ไตรภาค

ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์ม

เลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทวิทศัน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai

Ranges ) อันตระการตา

“HOBBIT”



มื้อค่ า บริการท่านด้วยเมนู HOBBIT DINNER 

ให้ท่านได้เข้าถึงการทานอาหารค่ าตามบรรยากาศของหนัง

ภาพยนตร์ชื่อดังเรื่อง HOBBIT

ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พัก ณ ห้องพักริมทะเลสาบฃ

Novotel RotoRua Hotel หรือเทียบเท่า

“ สัมผัสความมหัศจรรย์แหง่โลกจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด

จากครั้งเยาว์วัยที่ไม่เคยจางหายด้วยเส้นทาง 

วัฒนธรรมที่น่าหลงใหล ชนเผ่าเมาลี และ การเลี้ยงแกะ

หลากหลายสายพันธุ์ที่มาพร้อมการบริการ 

ความพรีเมี่ยมเหนือระดับ ตามมาตรฐานการใช้ลม

หายใจในแบบคุณ ”



วันที่สามของการเดินทาง...บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ฟาร์มอะโกรโดม (Agrodome) ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและ 

ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ จากนั้นให้ท่านได้ ชมฟาร์มของชาวบ้าน

ที่จะให้ท่านได้ถ่ายรูปภาพไปกับสัตว์นานาชนิด และได้นั่งรถไฟชมฟาร์มที่นี่ไปกับโปรแกรม ฟาร์มทัวร์ 

มื้อกลางวัน ให้ท่านได้ชิมอาหารสไตล์ตะวันตก ณ ภายในห้องอาหารโรงแรม ตามมาตรฐานลีลาวดี ฮอลิเดย์

ณ Mokoia Rotorua Restaurant

“Exclucive”



โรโตรัว เมืองพลังความร้อนใต้พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดิน ที่สามารถปรุง

อาหารได้โดยการน าเนื้อสัตว์ไปฝังในดินท่ีมีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารน้ีชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้

เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากท่ีสุด

เย็น รับประทานอาหารบริการท่านด้วยอาหารในสไตล์ Hangi Dinner พร้อมรับชมการแสดงพื้นเมือง

เรนโบว์สปริง ได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนและรักในธรรมชาติ บ่อน้ าเรนโบว์เป็นบ่อน้ าแร่ ซึ่งผลิตน้ าจ านวน 

2.5 ล้านลิตรต่อวัน เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเทร้า มีถ่ินก าเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือ ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้พื้นเมืองมากมาย ชม Kiwi 

Night Life หรือบ้านนกกวีี ที่มีอยู่เฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น เป็นสัตว์พื้นเมืองท่ีมีชีวิตอยู่ถึง 70 ล้านปีมาแล้ว และยังเป็นสัตว์

สัญลักษณ์ของประเทศอีกด้วยให้ท่านได้ชมวิถีชีวิตของนกกีวีตามธรรมชาติยามค่ าคืน NIGHT LIFE KIWI

*** ปกติกวีีจะมีให้ท่านเห็นในเวลากลางคืนเท่านั้น!!! เพราะเป็นสัตว์รักความสงบ ***

ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พัก ณ ห้องพักริมทะเลสาบ Novotel RotoRua Hotel หรือเทียบเท่า

“Exclucive”



วันที่สี่ของการเดินทาง... บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

ถ้ าไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 12 ล้าน

ปี ท่านจะได้พบกับห้องโถงที่เรียกว่า Cathedral คาธีดัลล์ ที่มาของช่ือนี้คือ เพราะมีหินงอกหินย้อยที่อยู่ภายใน

มุมหนึ่งของห้อง มีลักษณะคล้ายออร์แกนที่ใช้ในโบสถ์ มีนักร้องชื่อดังหลายท่าน ได้เคยมาอัดเสียงที่ถ้ าแห่งนี้

มื้อกลางวัน  ให้ท่านได้อร่อยไปกับอาหารพื้นเมือง สเต็กแซลมอล ที่มีเนื้อช้ินโตพร้อมกับไอศครีมที่เราการันตีได้

ว่า อร่อยและบรรยากาศดีที่สุดในย่านนี้ 

“Exclucive”



เมืองโอ๊คแลนด์ ชม สะพานฮารเ์บอร์ น าท่าน ผ่านชมย่าน Queen Street ที่เป็นถนนสายส าคัญย่าน

การค้า และตึกส าคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และ

สวยงาม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็น

จ านวนมาก และบางครั้งสวนแห่งนี้ยังได้จัดงานคอนเสิร์ตกลางแจ้ง จากนั้นน าท่านชม ภูเขาไฟที่ดับแล้ว 

เมาท์วิคเตอเรียให้ท่านชมความงามของฝั่งโอ๊คแลนด์

“Exclucive”



มื้อค่ า ให้ท่านได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารไทย น าเสนอด้วยเมนูล็อบสเตอร์ทอด

กระเทียม ปลากะพงทอดน้ าปลา และ อื่นๆอีกมากมาย ตามมาตรฐานลีลาวดี 

ฮอลิเดย์ ณ ร้าน GLASSHOPPER 

ค่ าคืนนี้ ให้ท่านได้พัก ณ ใจกลางเมือง โอ๊คแลนด์พร้อมวิวที่สวยงามของโรงแรม  ณ 

SKY CITY GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

“Exclucive”



วันที่ห้าของการเดินทาง…ร่วมรับประทานอาหารมื้อเช้า กัน ณ ห้องพักโรงแรม

น าท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินภายในโอ๊คแลนด์เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองควีนสท์าวน์ 

10.15น. ออกเดินทางจาก เมืองโอ๊คแลนด์ โดยสายการบิน นิวซีแลนดแ์อร์ไลน์ เที่ยวบินที่ NZ 639

12.05น. ถึงสนามบิน ควีนส์ทาวน์ 

มื้อกลางวัน บริการท่านด้วยเมนูพื้นเมืองแบบ 3 คอร์สเมนู ณ RATA RESTAURANT

ยามบ่ายอากาศเย็นสบายแบบนี้เราขออนุญาตน าท่านเดินทางไป สู่ SHOTOVER ชมการเล่นผาดโผนซึ่ง

ส าหรับท่านที่มาควีนสท์าวแล้วต้องการ ความท้าทายความสนุกที่ปลอดภัยไร้กังวลโดยเจ้าหน้าที่มืออาชีพที่จะคอย

ดูแลท่านเป็นอย่างดีหรือท่านที่ไม่ร่วมสนุกสามารถอยู่โรงแรมที่พักหรือจะเดินชอ้ปปิง้ได้ ตามอัธยาศัย จากนั้นน า

ท่านขึ้น สู่ยอดเขาบ๊อบพีค เพื่อเล่นกิจกรรม ลูจ และชมวิวเมือง ควีนสท์าวน์อย่างสวยงาม



ค่ าคืนนี้ ให้ท่านได้ทานอาหารบนยอดเขาที่เมื่อมองลงมาแล้ว รู้สึกดื่มด่ ากับ

บรรยากาศให้ท่านได้เลือกทานอาหารบุฟเฟต์ที่วิวดีที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันจะมาทานกันมากมาย

ณ  SKYLINE BUFFET BOB PEAK

ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พัก ณ โรงแรมที่มีวิวทีส่วยงามทีสุ่ดให้กับลูกค้าที่พัก 

QUEENSTOWN CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

“Exclucive”



วันที่หกของการเดินทาง...ทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

“แอร์โรว์ทาวน”์ (Arrow Town) เมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมเนินเขา เป็นเมืองขุดทองเก่าที่ถูกอนุรักษ์เอาไว้

อย่างดีที่สุด ในยุคตื่นทอง ค.ศ. 1865 เคยมีประชากรกว่า 7,000 คน และเป็นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทอง

สมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองทีพ่ัฒนาอย่าง

ทันสมัย จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

“Exclucive”

วอเตอร์พีคฟาร์ม ไร่วอเตอร์พีคฟาร์ม เป็นเรือกลไฟที่พึ่งมีอายุครบ 100 ร้อยปี ซ่ึง

ใช้ในการขนถ่านหินในสมัยก่อน และได้ดัดแปลงมาเป็นเรือส าหรับท่องเที่ยว ชมทิวทัศน์อัน

งดงามของทะเลสาบวาคาทีปู และเมืองควีนสท์าวน์ที่สวยงาม โอบล้อมด้วยขุนเขาใน

บรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือจากนั้นให้ท่านได้ ชมการแสดงการตัดขนแกะและสุนัข

ต้อนแกะ หรือจะเดินเล่นถ่ายรูปบรรยากาศของฟาร์มริมทะเลสาบวาคาทีปู 



พิเศษ !! พร้อมบริการอาหารเมนู บาร์บีคิว 

ให้กับทุกท่านพร้อมอาหารให้เลือกทานแบบ

บุฟเฟต์มากมาย

น าท่านกลับสู่โรงแรมที่พักจากนั้นอิสระให้ท่านได้ใช้

เวลาในการชอ้ปปิ้งตลอดเย็นนี้ก่อนจะเดินทางไกล

ในวันพรุ่งนี้ ให้ท่านได้เดินเลือกซ้ือของในเมืองที่ดู

น่าซ้ือมากมายรวมทั้งไม่ควรพลาดไปกับ 

แฮมเบอร์เกอร์ช่ือดังของเมืองควีนสท์าวน์ 

FERGBURGER

“Exclucive”



มื้อค่ า ขอบริการท่านด้วยเมนูอาหารจีน กุ้งมังกร ปูยักษ์

KINGCLAB ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับเมนูอาหารมากมายที่เราคัดมาทั้ง

รสชาติ และร้านอาหาร พร้อมเสิร์ฟด้วยไวน์รสดี

“CHINESE RESTAURANT MANDARIN”

“Exclucive”

ค่ าคืนนี้ให้ท่านได้พัก ณ โรงแรมที่มีวิวทีส่วยงาม

ที่สุดให้กับลูกค้าที่พัก ณ QUEENSTOWN 

CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า



วันที่เจ็ดของการเดินทาง...เชิญร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

Gibbston Valley Winery ซึ่งจะน าท่านไปชมและชิมการผลิตไวน์ในถ้ าท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศนิวซีแลนด์ มีห้องเก็บไวน์ที่อยู่

ลึกลงไปในผลึกหินของเทือกเขาเซ็นทรัล โอตาโก ซี๋งปัจจุบันได้แปรสภาพเป็นห้องเก็บไวน์ตามธรรมชาติท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการ

บ่มไวน์ชั้นดีที่ชนะรางวัล และยังใช้เป็นสถานที่ชิมไวน์ได้อย่างดีเยี่ยม

ร่วมทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ชมทะเลสาบเทคาโป ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้

ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมีอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ สร้างด้วยทองส าริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของ

สุนัขแสนรู้ ตั้งอยู่บริเวณริมทะเลสาบ

ร่วมทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร

รองรับท่านด้วยโรงแรมท่ีพักระดับมาตรฐานลีลาวดี ท่านสามารถออกมาถ่ายรูปชมวิวได้ตามอัธยาศัย

ณ QUEENSTOWN CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

“Exclucive”



วันที่แปดของการเดินทาง... บริการท่านด้วยเมนูอาหารเช้า

ได้เวลาไฮไลท์ของวันนี้ 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เทือกเขา เมาทค์ุก อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติอาโอรากิ และเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขา

เซาท์เทิร์นแอลป์ยอดเขาเม้าทค์ุกมีความสูงถึง 3,754 เมตร มีหิมะและธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี น าท่านนั่ง

เฮลิคอปเตอร์สู่ธารน้ าแข็งทัสมัน ให้ท่านได้สัมผัสความงามของธารน้ าแข็งด้วยตัวท่านเอง เข้าชม 

พิพิธภัณฑเ์ซอรเ์อ็ดมันด์ ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary Centre) นักปีนเขาชาวนิวซีแลนด์ที่ใช้ยอดเขา

เม้าท์คุกเป็นการฝึกซ้อมในการปีนเขาจนเกิดความช านาญก่อนจะเป็นผู้พิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกของโลก 

และกลายเป็นวีรบุรุษของชาวนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ชมภาพถ่ายที่จัดแสดงในการปีนเขา และการผจญความ

หนาวบนยอดเขาสูง

ร่วมทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นเดินทางเข้าเมืองสู่ไคร์ชเชิร์ช

** สุด Exclusive ** น าท่านขึ้นบอลลูนที่เมืองนี้ให้ท่านได้

ชมธรรมชาติที่แสนงดงาม ณ เมืองแคนเทอเบอร์รี่ **

(กรุณาแจ้งก่อนการเดินทางเนื่องจากไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์)

“Exclucive”



มื้อค่ า บริการอาหารค่ าด้วยอาหารไทย ขอบริการท่านด้วยเมนูกุ้งมังกรคนละ ครึ่งตัวใหญ่ 

เสิร์ฟพร้อมด้วยเมนูเป๋าหื้อและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์พร้อมไวน์หอมกรุ่นทีจ่ะท าให้ทา่นประทบัใจ  

ณ RED ELEPHANT

“Exclucive”

รองรับท่านด้วยโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานลีลาวดีใน   

ค่ าคืนสุดท้ายบริเวณใจกลางเมืองไคร์ชเชิรช ณ THE GEORGE HOTEL หรือเทียบเท่า



วันที่เก้าของการเดินทาง....ร่วมรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมท่ีพักกับวันสุดท้ายของการเดินทาง

ออกเดินทางกลับสู่เมืองโอ๊คแลนด ์โดยสายการบินภายในประเทศ Air New Zealand 

เที่ยวบินที่ .........

คณะเดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์ 

.......จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน

13.10 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินท่ี  TG 492

20.25 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:  รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, 

สายการบิน และ อัตราแลกเปลี่ยนเป็น

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ

ลีลาวดี ฮอลิเดย์



อัตราค่าบริการ
ประเภทผู้เดินทาง 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 

ไม่นั่งเฮลิคอปเตอร์ ลดท่านละ 

179,800.-

174,800.-

169,800.-

164,800.-

35,000.-

29,000.-

6,000.-

174,800.-

169,800.-

164,800.-

159,800.-

35,000.-

29,000.-

6,000.-

177,300.-

172,300.-

167,300.-

162,300.-

35,000.-

29,000.-

6,000.-

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)

1748

1698

1648

1598

350

1458

1748

1698

1648

1598

350

1458

คะแนนสะสมส าหรับสมาชิก



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 20,000บาท  ช าระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่าง

น้อย 14 วัน

ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์ จ ากัด

ช าระโดยเงินสด

ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2664-0023 / 

02664-0005)

ชื่อบัญชี 1. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์บัญชีกระแสรายวัน  ธ.กสิกรไทย   เลขที่  639 - 1 - 00265 – 5

2. บจก.ลีลาวดี ฮอลิเดย์   บัญชีออมทรัพย์   ธ.กรุงไทย เลขที่  980 - 1 - 75520– 2

“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



หมายเหตุและเง่ือนไขในการรับบริการ

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไมน่่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา

หยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้อื่น, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อความสุขของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื่นเพื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขอ

อภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านที่ต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

•

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที่แจ้งชื่อรอไว้ ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์

ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่านต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย 

• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ

• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่า

เปลี่ยนชื่อตั๋วเคร่ืองบินเท่าน้ัน เว้นแต่ตั๋วเคร่ืองบินที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• 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


