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นิวซีแลนด์ ดินแดนแห่งทงุ่ เมฆขาว ทางซีกโลกใต้ และอีกหลายชื่อที่ได้รบั คายกย่อง
จากนักท่องเที่ยวทัว่ โลกพบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทงุ่ อันเขียวขจี
ประดับประดาด้วยฝูงแกะขาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขาสูงใหญ่
เกาะเหนือ นครอ็อคแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ศูนย์กลางการพาณิชยกรรม มีท่าจอดเรือที่สวยงาม

 เมืองโรโตรัว เมืองแห่งนํ้าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือด ศูนย์รวมชนพื้ นเมือง
 หมู่บา้ นฮอบบิตตัน สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อก้องโลก
 อุทยานนํ้าพุรอ้ น เทพูยา่
 ฮังกิ ดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงของชาวเมารี
 ชมการสาธิตการต้อนแกะและการตัดขนแกะที่ อโกรโดม ฟาร์ม
 พิเศษ!! นั ่งกระเช้ากอนโดล่าและเล่นลูจ “รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา”
 ชมศูนย์อนุรกั ษ์และเพาะพันธุป์ ลาเทร้าส์ Rainbow Spring ตามธรรมชาติ
 ชมความมหัศจรรย์ถ้าํ หนอนเรืองแสง ถํ้าไวโตโม่
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กําหนดการเดินทาง : วันที่ 25-30 มกราคม 2561
22-27 กุมภาพันธ์ 2561
21-26 มีนาคม 2561
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ

– อ็อคแลนด์

16.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 2) แถวD สายการบินไทย
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารที่นัง่ ก่อนการเดินทาง โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวก
18.45 น. เหิรฟ้ าบินตรงสู่  สู่เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์โดยเที่ยวบินที่ TG 491
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สองของการเดินทาง อ็อคแลนด์

– ชมเมือง – Mt. Eden - Parnell Village

(D)

10.45 น. ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางเข้าสู่เมืองอ็อคแลนด์ ชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่
ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนื อ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่
สําคัญที่สุดของ ประเทศ นิ วซีแลนด์ ได้รบั สมญานามว่า เมืองแห่ง
การแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์ แบบ ชม
สะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม ชม ทัศนี ยภาพของ
เมืองอ๊ อคแลนด์ บนยอดเขาอีเดน (Mt. Eden) ที่เกิดจากปล่อง
ภูเขาไฟที่ดบั แล้ว ซึ่งเป็ น จุด ชมวิว ที่ดีที่สุด และท่าน สามารถ
มองเห็นเมืองอ็อคแลนด์ได้แบบ 360 องศา นําท่านชม Parnell Village ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเมืองที่
เก่าแก่ที่สุด (oldest suburb) ที่ยงั คงอนุ รกั ษ์สภาพ อาคารบ้านเรือน ในสภาพสมัยก่อน ให้นักท่องเที่ยวได้ เดิน
ชมสถาปั ตยกรรมในสมัยนั้น
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – หมู่บา้ นฮอบบิตนั - โรโตรัว – นํ้าพุรอ้ นเท พูยา่ Te Puia –
ฮังกิ ดินเนอร์
(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เมืองท่องเที่ยวที่ โด่งดังและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ ง ของเกาะเหนื อ
เมืองแห่งนํ้าแร่ นํ้าพุรอ้ น และบ่อโคลนเดือด ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบโรโตรัว ซึ่งได้รบั สมญานามว่า Sulphur City
นําท่านเดินทางผ่านเมือง มาตามาต้า Matamata ชมหมู่บา้ นฮอบบิตนั สถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ชื่อดังก้อง
โลก The Lord of The Rings ชื่นชมความสวยงามของบ้านหลังกระทัดที่ฝังตัวอยูใ่ นเนิ นดิน โผล่มาให้เห็น
เพียงประตู หน้าต่างเล็กๆ อิสระถ่ายภาพเก็บเป็ นที่ระลึก
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย
นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองโรโตรัว นําท่านชมอุทยานนํ้าพุรอ้ นเท พูยา่ Te Puia ศูนย์อนุ รกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม
ของชนพื้ นเมืองชาวเมารี ชมงานศิลปหัตถกรรมการแกะสลักเครื่องไม้และ การทอเครื่องนุ่ งห่มจากต้นป่ านและ
ความเป็ นอยูใ่ นอดีต
ของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดือดธรรมชาติและนํ้าพุรอ้ นใต้ดิน ที่ไม่เคยหลับใหลมานาน
นับพันปี
เช้า
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คํา่

บริการอาหารคํา่ แบบพื้ นเมือง Maori Hangi  และชมการแสดงพื้ นเมืองของชาวเมารี
เข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง

โรโตรัว – อโกรโดม ฟาร์ม – นั ่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาและเล่นลูจ –
ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้าส์
(B / L / D)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมการสาธิตวิธีการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรูแ้ ละชมการแสดงตัดขนแกะ อิสระให้ท่านถ่ ายรูปกับพ่อพันธุ์
แม่พนั ธ์กว่า 19 สาย พันธุ์ ที่ฟาร์ม อโกรโดม Agrodome Farm จากนั้นนําท่านโดยสารขึ้ นกระเช้าไฟฟ้ า
Skyline Gondola ขึ้ นไปชมวิวเมืองโรโตรัวบนยอดเขาโงโงทาฮ่า ซึ่งสูง 900 เมตรจากพื้ นดิน พิเศษ ให้ท่านได้
สนุ กสนานเพลิดเพลิน กับการ เล่นลูจ LUGE เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควรนําท่านลงจากยอดเขา จากนั้นนําท่านเยีย่ มชม
Rainbow Springs สถานอนุ รกั ษ์พน
ั ธุป์ ลาเรนโบว์เทร้าท์ที่มีชื่อเสียง ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม ชม
สัญลักษณ์ของประเทศนิ วซีแลนด์ เฟิ ร์นสีเงิน, สัตว์พื้นเมืองต่างๆ
คํา่
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ พัก SUDIMA HOTEL 3หรือเทียบเท่า
เช้า

วันที่หา้ ของการเดินทาง โรโตรัว
เช้า

– ถํ้าหนอนเรืองแสง ไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ช้อปปิ้ ง

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
นําท่านเดินทางสู่เมืองไวโตโม่ นําท่านชม ถํ้าไวโตโม่ (Waitomo Caves) ชมความ
งามภายในของถํ้าที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อ ย ล่องเรือตามลําธารใต้ถ้าํ อันเป็ นที่อยู่
อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจํานวนมหาศาล เต็ม
เพดานผนังถํ้าที่ทาํ ให้ถ้าํ สุกสกาวงดงามอย่างน่ ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับ
ความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรปู ร่างลักษณะที่แปลกตา
แตกต่างกันออกไป ถํ้าที่นี่ก็เป็ นอีกที่หนึ่ ง ที่ท่านไม่ควรพลาด และไม่สามารถหาดูได้
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เที่ยง
บ่าย
คํา่

ตามถํ้าทัว่ ไป
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางกลับสู่เมืองอ็อคแลนด์ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้าของฝาก จากย่านควีนสตรีท ย่านช้อปปิ้ ง
เซ็นเตอร์ ฯ หรือลองเสี่ยงโชคที่ Sky City Casino ตามอัธยาศัย
บริการอาหารคํา่  ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั ณ AUCKLAND CITY HOTEL 3หรือเทียบเท่า
อิสระพักผ่อน หรือ ลองเสี่ยงโชคที่ คาสิโน ที่ Sky City ตามอัธยาศัย

วันที่หกของการเดินทาง อ็อคแลนด์

– กรุงเทพฯ

(B )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครอ็อคแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพมหานคร
13.10 น. เหิรฟ้ า  สู่สนามบินกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG492
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
20.25 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ
เช้า


รายการนิวซีแลนด์เกาะเหนือ 6 วัน โดยสายการบินไทย TG (NZ 90 TG)
วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู(่
ห้องละ 2ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+
ไม่มีเตียง+
1 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

ผูใ้ หญ่พกั รวม
3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด

เดือน ม.ค. - ก.พ. 61

72,900

69,900

65,900

61,900

10,900

-700

เดือน มี.ค. 61

69,900

66,900

62,900

59,900

8,900

-700

ราคาไม่รวมตั ๋ว

42,900

40,900

38,900

36,900

8,900

-700

หมายเหตุ 1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผใู้ หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น
หากผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง
2. รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ จะคํานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG)
(ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
2. ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง และค่านํ้ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็ นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้ นหลังจากนี้
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3. ค่าประกันอุบตั ิเหตุ การเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบตั ิเหตุ
วงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ: ค่าประกันอุบิติเหตุสาํ หรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่
อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
4. ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
5. รวมอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้ นเมือง หรือ ไทย)
6. ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชาํ นาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
(ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทําใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
3. ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก (มินิบาร์)
และทีวชี ่องพิเศษ, ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ นอกเหนื อจากที่ทวั ร์จดั ให้
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ 3 เหรียญนิ วซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่งเป็ นการแสดงนํ้าใจให้กบั ผูใ้ ห้
บริการตามหลักปฏิบตั ิสากล
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 3 เหรียญนิ วซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจ ซึ่ง เป็ นการแสดงนํ้าใจ
ให้กบั ผูใ้ ห้บริการ
6. ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
7. ค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุป๊ 3,600 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ยืน่ พร้อมกัน 3 ท่านขึ้ นไป / วี
ซ่าไม่ติดเล่ม / ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ ) ค่าวีซ่าเดี่ยว 6,000 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ปรับค่าธรรมเนี ยมใหม่
ตั้งแต่ 21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมให้กบั ท่าน ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณา
หรือไม่ก็ตาม)

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจํา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจาก
วันจอง
2. ส่วนที่เหลือชําระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 21 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจําทัวร์
ทั้งหมด
3. ในการยืน่ ขอวีซ่า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะ
ปฏิเสธการอนุ มตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ ง )
4. กรณีที่ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตนิ วซีแลนด์ (ลูกค้ายืน่ วีซ่าเอง หรือ ให้ทางบริษัทฯ ยืน่ ให้) ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดําเนิ นการที่เกิดขึ้ นจริงที่ได้ดาํ เนิ นการไปแล้ว คือ ค่าบริการยืน่ วีซ่า, ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน
หรือค่าตัว๋ เครื่องบินที่ได้ทาํ การออกตัว๋ ไปแล้ว, ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
5. ในกรณีที่ยงั ไม่รผู ้ ลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จําเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด
จําทั้งหมด
6. กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆ
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ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ เครื่องบิน เพราะเป็ นเงื่อนไขของตัว๋ กรุป๊

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจํา 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจํา 20,000 บาท และหัก
ค่าใช้จา่ ย ที่มีการดําเนิ นการไปแล้ว เช่น ค่าบริการยืน่ วีซ่า (ถ้ามี), ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบิน, ค่าจองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ ฯ
4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด ทุกกรณี
5. กรณีที่ท่านได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าผ่านแล้ว หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ เครื่องบิน
a. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมารับรอง บริษัทฯ จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการ, ค่ามัดจําตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบินที่ได้ทาํ การออกตัว๋ ไปแล้ว และหาก
ท่านไม่ประสงค์ที่จะเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะดําเนิ นการคืนค่าทัวร์ส่วนเหลือให้กบั ทางภายใน 10 วันทํา
การ
b. ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ เนื่ องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นการที่ได้จา่ ยไปแล้ว
จํานวนมากและทําให้มีผลกระทบต่อจํานวนผูร้ ว่ มเดินทางในคณะ ฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าทัวร์ท้งั หมด
c. หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วีซ่า ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็ นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทําให้มีผลกระทบต่อ
จํานวนผูเ้ ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมดต่อท่าน
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ท้งั หมด โดยจะหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการยืน่ ให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคํานึ งถึงความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม และขนาด
ของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่ มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์
และเหตุสุดวิสยั บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงรอบเรือนําเที่ยว ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
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6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด เนื่ องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนําเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ
ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนื ออํานาจและความรับผิดชอบของ
บริษัท ทางบริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด จนทําให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผูเ้ ดินทางในคณะ
ทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จําเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พาํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
***การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาํ ระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคํา
ร้องขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวี
ซ่า เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด***
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับการอนุ มตั ิ วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยูใ่ น
ดุลยพินิจของสถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติของบริษัท
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
11. เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ : สําหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่า มากกว่า 14 วันทําการ
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