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เกาะเหนือ  นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม  

                เมืองโรโตรัว เมืองแห่งน้้าพุร้อนและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้นเมือง  

                หมู่บ้านฮอบบิตตัน สถานที่ถา่ยท้าภาพยนตร์ชื่อก้องโลก  

                อุทยานน้้าพุร้อน เทพูย่า  

                ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี  

                ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม  

 พิเศษ!! นั่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ “รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา” 

                ชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าส์ Rainbow Spring ตามธรรมชาติ  

                ชมความมหัศจรรย์ถ้้าหนอนเรืองแสง ถ้้าไวโตโม่     

  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
นิวซีแลนด์   ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาว  ทางซีกโลกใต้ และอีกหลายชื่อที่ได้รับค ายกย่อง

จากนักท่องเที่ยวทั่วโลกพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี  

ประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่ 
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ก้าหนดการเดินทาง : วันที่     23-28 พฤษภาคม 2561 

      20-25 มิถุนายน 2561 

                                          18-23 กรกฎาคม 2561      

 
 

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถวD สายการบินไทย  
                   ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นั่งก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
18.45 น. เหิรฟ้าบินตรงสู่  สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491 
                 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)     

 
 

 10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอ็อคแลนด์ ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยก

รรมและการค้าที่ส าคัญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of 

Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือ
ยอร์ชที่สวยงาม ชมทัศนียภาพของเมืองอ๊อคแลนด์ บนยอดเขาอีเดน 

(Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุด

และท่านสามารถมองเห็นเมืองอ็อคแลนด์ได้แบบ 360 องศา น าท่าน

ชม Parnell Village ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองที่เก่าแก่

ที่สุด (oldest suburb) ที่ ยังคงอนุรักษ์สภาพอาคารบ้านเรือนใน
สภาพสมัยก่อน ให้นกัท่องเที่ยวได้ เดินชมสถาปัตยกรรมในสมัยนั้น  

   ค่า้           บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร   

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า 
 

 
  
 

เช้า              บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua)   เมืองท่องเที่ยวที่โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ 
เมืองแห่งน้ าแร่ น้ าพุร้อน   และบ่อโคลนเดือด   ตั้งอยู่ริมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รับสมญานามว่า Sulphur City  
น าท่านเดินทางผ่านเมือง มาตามาต้า Matamata ชมหมู่บ้านฮอบบิตัน สถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ชื่อดังก้อง

โลก The Lord of The Rings ชื่นชมความสวยงามของบ้านหลังกระทัดที่ฝังตัวอยู่ในเนินดิน โผล่มาให้เห็น
เพียงประตู หน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึก 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรัว น าท่านชมอุทยานน้้าพุร้อนเท พูย่า Te Puia ศูนยอ์นุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 ของชนพื้นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเคร่ืองไม้และ การทอเครื่องนุ่งห่มจากต้นป่านและ 
 ความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและน้้าพุร้อนใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานาน 
 นับพันป ี   
ค่้า บริการอาหารค่้าแบบพ้ืนเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเมารี 

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์                                               

วันที่สามของการเดินทาง          อ็อคแลนด์ – หมู่บ้านฮอบบิตัน - โรโตรัว – น้้าพุร้อนเท พูย่า Te Puia –  

                                                          ฮังกิ ดินเนอร์                                                                (B / L / D ) 

วันที่สองของการเดินทาง อ็อคแลนด์ – ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village                            (D) 
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เข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL 3    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชมการสาธิตวิธีการตอ้นแกะโดยสุนัขแสนรู้และชมการแสดงตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับพ่อพันธุ์

แม่พันธ์กว่า 19 สายพันธุ์  ที่ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm จากนั้นน าท่านโดยสารขึ้นกระเช้าไฟฟ้า 
Skyline Gondola ขึ้นไปชมวิวเมืองโรโตรัวบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึ่งสูง 900 เมตรจากพื้นดิน พิเศษ ให้ท่านได้

สนุกสนานเพลิดเพลนิ กับการ เล่นลจู LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรน าท่านลงจากยอดเขา จากนั้นน าท่านเย่ียมชม 

Rainbow Springs สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชม
สัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ เฟิร์นสีเงิน, สัตว์พื้นเมืองต่างๆ 

ค่้า  บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  พกั  SUDIMA HOTEL  3หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

เช้า บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์ 
น าท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ น าท่านชม ถ้ าไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ าที่งดงาม

ด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามล าธารใต้ถ้ าอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอน

เรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจ านวนมหาศาล เต็ม

เพดานผนังถ้ าที่ท าให้ถ้ าสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะ

ได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมี รูปร่าง

ลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป ถ้ าที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่ง ที่ท่านไม่ควร

พลาด และไม่สามารถหาดูได้ตามถ้ าทั่วไป  

วันที่สี่ของการเดินทาง           โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลูจ –  
                                        ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าส์                                                   (B / L / D) 

วันที่ห้าของการเดินทาง โรโตรัว – ถ้้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ช้อปป้ิง       (B / L / D) 
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เท่ียง บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร  
บ่าย             น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝาก จากย่านควีนสตรีท ย่านช้อปปิ้ง  

       เซ็นเตอร์ ฯ หรือลองเสี่ยงโชคที่ Sky City Casino ตามอัธยาศัย 

ค่้า  บริการอาหารค่ า  ณ ภัตตาคาร  

น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ  AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า 
อิสระพักผ่อน หรือ ลองเสี่ยงโชคที่ คาสโิน ที่ Sky City ตามอัธยาศัย  

 
 

 

เช้า  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์   
   ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 
                  กรุงเทพมหานคร 

13.10 น. เหิรฟ้า   สู่สนามบินกรุงเทพฯ  โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492  
                 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)     
20.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ 

 
 

 
 

รายการนิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน โดยสายการบินไทย TG (NZ 90 TG) 

 
วันเดินทาง 

ผู้ใหญ ่

(พักห้องคู่  (  

ห้องละ 2ทา่น 

เด็กอายุต ่ากวา่ 12 ปี พักรวมกบัผู้ใหญ่ 
พักเดี ยว 
จ่ายเพิ ม 

ผู้ใหญ่พักรวม 

3 ท่าน 
ท่านท่ี 3 ลด 

1 ผู้ใหญ ่
มีเตียง+ 
2 ผู้ใหญ ่

ไม่มีเตียง+ 
2 ผู้ใหญ ่

เดือน พ.ค. 61 69,900 66,900 62,900 59,900  
 

8,900 

 
 

-700 เดือน มิ.ย.-ก.ค. 61 68,900 65,900 61,900 58,900 

ราคาไม่รวมตั๋ว 38,900 37,900 35,900 33,900 

 

หมายเหตุ   1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผู้ใหญ่ 20 ทา่นขึ้นไปเท่าน้ัน  
หากผู้เดินทางไม่ครบ 20 ทา่น ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง    

2.  รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ                           
ทั้งน้ี จะค านึงถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็นส าคัญ 

 

อัตรานี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class)  ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ   โดยสายการบินไทย  (TG)    
(ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น)    

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ 
Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้ 

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุ้มครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุส าหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผู้ใหญ่
อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหนึ่งของสัญญาฯ) 

วันที่หกของการเดินทาง อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ                                                                 (B) 
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4. ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า   
5. รวมอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พื้นเมือง หรือ ไทย) 
6. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนกังานขับรถ)   
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ 
8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 
 

อัตรานี้ไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)  ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างด้าว 
2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %  และค่าภาษีหัก ณ ทีจ่่าย  3 % 
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินบิาร์) และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ นอกเหนอืจากที่ทัวร์จัดให้ 
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 3 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่งเป็นการแสดงน้ าใจให้กับผู้ให้

บริการตามหลักปฏิบัติสากล  
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 3 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็นการแสดงน้ าใจ

ให้กับผู้ให้บริการ 
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน) 
7. ค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุ๊ป 3,600 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ย่ืนพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป / วี

ซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป) ค่าวีซ่าเดี่ยว 6,000 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ปรับค่าธรรมเนียมใหม่
ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมให้กับท่าน  ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณา

หรือไม่ก็ตาม)  
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระเงินมัดจ า ภายใน 2 วัน  นับจากวันจอง  
2. ส่วนที่เหลือช าระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 25 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจ าทัวร์

ทั้งหมด 
3. ในการย่ืนขอวีซ่า เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ

เอกสารประกอบการย่ืนวีซ่าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะ

ปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการย่ืนวีซ่าอีกคร้ังหนึ่ง) 
4. กรณีที่ผลวีซ่าของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทูตนิวซีแลนด์ (ลกูค้าย่ืนวีซ่าเอง หรือ ให้ทางบริษัทฯ ย่ืนให้) ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าด าเนินการที่เกิดขึ้นจริงที่ได้ด าเนินการไปแล้ว คือ คา่บริการย่ืนวีซ่า, ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน

หรือค่าตั๋วเครื่องบินที่ได้ท าการออกตั๋วไปแล้ว, ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
5. ในกรณีที่ยังไม่รู้ผลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องออกตั๋วเครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง 
       จ่ายเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกอ่นการออกตั๋วเคร่ืองบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด 
       จ าทั้งหมด  
6. กรณีออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ  
       ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋วเครื่องบิน เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วกรุ๊ป     

                               
กรณียกเลิกการเดินทาง 
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1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี

ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงนิมัดจ าทั้งหมด 
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิมัดจ า  
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงนิมัดจ า และหักค่าใช้จ่าย ที่มีการ

ด าเนินการไปแล้ว เช่น ค่าบริการย่ืนวีซ่า (ถ้ามี), ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน, ค่าจองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ ฯ  
4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด ทุกกรณี  
5. กรณีที่ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าผ่านแล้ว หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วเคร่ืองบิน 

a. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมารับรอง บริษัทฯ จะท าการ 
        เล่ือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น  
        ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ, ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบินที่ได้ท าการออกตั๋วไปแล้ว และหาก 
        ท่านไม่ประสงค์ที่จะเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะด าเนินการคืนค่าทัวร์ส่วนเหลือให้กับทางภายใน 10 วันท า 
        การ 
b. ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ เนื่องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินการที่ได้จ่ายไปแล้ว 
        จ านวนมากและท าให้มีผลกระทบต่อจ านวนผู้ร่วมเดินทางในคณะ ฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน 
        ค่าทัวร์ทั้งหมด          
c. หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ได้รับการอนุมัติ 
        วีซ่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งท าให้มีผลกระทบต่อ 
        จ านวนผู้เดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดต่อท่าน     

6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถกูปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ 
      บางส่วน 

 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือผู้  

      ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ไดค้รบ  20 ท่าน  ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดี 
      คืนเงินให้ทัง้หมด โดยจะหักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการย่ืนให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ  

สะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด 
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบ 
     ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ 

     ตดิกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม และขนาด 

     ของห้องพกัอาจไม่เท่ากัน 
4. บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์

และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือน าเที่ยว ความไม่สงบทาง

การเมือง  การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน   
5. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า

ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด เนื่องจากมีสิ่ง

ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสีย หรือ 

ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็นเหตุผลที่อยู่นอกเหนืออ านาจและความรับผิดชอบของ

บริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
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7.  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศใด จนท าให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผู้เดินทางในคณะ

ทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จ าเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ 
8. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี

ที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
***การพิจารณาอนุมัติวีซ่าขึน้อยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง

สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ

เท่านั้น (หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช้าระไปแล้ว  และหากต้องการยื่นค้า

ร้องขอวีซ่าใหม่  ก็ต้องช้าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวี

ซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทาง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด*** 
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ  เพื่อให้อยู่ใน

ดุลยพินิจของสถานทูต  เร่ืองวีซ่าของท่าน  เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติของบริษัท 
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม

โดยผู้มีอ านาจของบริษัทฯ ก ากับเท่านั้น 
11. เมื่อท่านได้ช้าระเงินมัดจ้าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช้าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด  
 

หมายเหตุ   :   ส้าหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วันท้าการ  
 

 

 


