
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อิมเมจฮอลิเดย์ ขอน ำท่ำนสัมผัสดินแดนท่ีธรรมชำติได้รังสรรค์ควำม

งดงำมได้อย่ำงลงตัว โอ๊คแลนด์ เมืองหลวงแสนสวย – โรโตรัว มหัศจรรย์

แห่งวัฒนธรรมเมำรี ถ้ำหนอนเรืองแสง เรนโบว์ สปริง ชมบ้ำนฮอบบิทสุด

อลังกำร น้ำตกฮูก้ำ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ชมสัตว์พื้นเมือง เพลิดเพลิน

กิจกรรมผจญภัยสุดต่ืนเต้น ล้ิมรสอำหำรข้ึนช่ือ เดินทำงสะดวกสบำย 

พร้อมท่ีพัก อำหำรและบริกำรสุดประทับใจ... 

    อิมเมจ ฮอลิเดย ์ แล้วคุณ...จะรักเรำ    

ก ำหนดกำรเดินทำง 2562 

   24-30 JUL  / 9-15 AUG / 13-19 SEP / 23-29 OCT  

15-21 NOV  / 1-7 DEC  
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วันแรกของกำรเดินทำง   (1)  
กรุงเทพฯ – โอ๊คแลนด์ 

 

       17.00 น.    คณะเดินทำงพร้อมกันท่ีสนำมบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สำยกำรบิน

ไทย แอรเ์วย์ (TG) เจ้ำหน้ำท่ีบริษัทฯคอยต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

          19.30 น.    ออกเดินทำงสูโ่อ๊คแลนด์ โดยสำยกำรบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี  TG 491  (ใช้

เวลำในกำรเดินทำงประมำณ 11 ชม.)  

วันทีส่องของกำรเดินทำง (2)  

โอ๊คแลนด์ – มำทำมำทำ – หมู่บ้ำนฮอบบิท – โรโตรวั 
 

         10.45 น. เดินทำงถึงเมืองโอ็คแลนด์ (เวลำท้องถ่ินเร็วกว่ำเมอืงไทย 5 ชม) 

ประเทศนิวซีแลนด์ น ำท่ำนผำ่นด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืง และศลุกำกรเรยีบร้อยแล้ว (นิวซีแลนด์ม ี

กฎหมำยหำ้มน ำเข้ำอำหำรสด และพืชผักเขำ้เมอืงโดยเด็ดขำด)  

         เทีย่ง บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำร Western Set 

         น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำทำมำทำ เยี่ยมชม หมู่บ้ำนของชำวฮอบบิต ( HOBBITON 

MOVIE SET ) สมัผัสประสบกำรณเ์บื้องหลังของสถำนท่ีถ่ำยท ำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์ ท่ี

มพีื้นท่ีมำกกว่ำพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) น ำ

ท่ำนชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่ อง The Hobbit มีจ ำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก

ออกแบบให้แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลมุไปด้วยหญำ้และบำงหลังก็ปลกูดอกไมส้วยงำมหน้ำ

บำ้น 

          จำกนั้นเดินทำงสู ่โรโตรวั เมอืงพลังควำมร้อนใต้พิภพ มชีำวเมำรีอำศยัอยู่เปน็จ ำนวน 

มำก เพรำะเปน็เมอืงที่มคีวำมร้อนจำกใต้ดิน  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรในสไตล์พื้นเมือง  

ทีพ่ัก NOVOTEL ROTORUA HOTEL หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ำมของกำรเดินทำง (3)  

โรโตรวั – ฟำรม์แกะอะโกรโดม – เรนโบว์ สปรงิ – SKYLINE GONDOLA - โรโตรวั 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

น ำท่ำนสู่ ฟำรม์อะโกรโดม (Agrodome) ชมกำรแสดงของแกะพันธุ์ต่ำงๆ ท่ีให้ท่ำนได้

สัมผัสถึงควำมน่ำรักและประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ กำรต้อนแกะโดยสุนัข

แสนรู้ จำกนั้นน ำท่ำนเข้ำชม เรนโบว์สปรงิ (Rainbow Spring) ได้รับกำรปรับโฉมครั้งใหญ่ บ่อ

น้ำเรนโบว์เปน็บ่อน้ำแร่ซึ่งผลิตน้ำจ ำนวน 2.5 ล้ำนลิตรต่อวัน เป็นท่ีอยู่อำศัยของปลำเทร้ำมีถ่ิน

ก ำเนิดจำกทวีปอเมริกำเหนือ ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไมพ้ื้นเมอืง ได้แก่ แคลิฟอร์เนียแดง, ซิลเวอร์เฟิร์น 

ได้กลำยเป็น  สัญลักษณ์ประจ ำชำติ นอกจำกนี้ยังมีนกพื้นเมืองสำยพันธุ์ต่ำง ๆ หลำยชนิด เช่น 

นกทยุ, นกพิรำบพื้นเมอืง, นกแก้วเคีย เปน็นกท่ีได้รับกำรคุ้มครอง Kiwi Houseหรือบำ้นนกกีวี ท่ี

มอียู่เฉพำะในนิวซีแลนด์เท่ำนั้น และยังเปน็สตัว์สญัลักษณข์องประเทศ 

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

น ำท่ำนเขำ้ชม ศนูย์วัฒนธรรมพื้นเมอืงของชำวเมำรี (TE PUIA) ศนูย์กำรแสดงงำนฝมีอื

ของเมำรี ชมสำธติกำรแกะสลักไมข้องชำวเมำรี เครื่องจักสำน พิพิธภัณฑ์กลำงแจ้ง บำ้นโบรำณ

และเรือโบรำณต้ังแสดงอีกด้วย บรเิวณบอ่นำ้พุร้อนมจุีดเด่นคือ บริเวณสะพำนขำ้มล ำธำร ท่ี

สำมำรถมองเห็นน้ำพุใหญท่ี่พุ่งขึ้นให้ชม ชมบอ่โคลนเดือด ประสบกำรณท์ำงธรรมชำติอันน่ำท่ึง 

จำกนั้นน ำท่ำน ข้ึนกระเช้ำกอนโดล่ำสู่ยอดเขำ ด้วยกระเช้ำแบบปดินั่งได้ 4 ท่ำน โดยมคีวำมยำว 

730 เมตรจำกเบื้องล่ำงสูย่อดเขำท่ีสงู 790 เมตร ให้ท่ำนได้ชมควำมงำมของเมอืงโรโตรัว ท่ีโอบ

ล้อมด้วยทะเลสำบใสสะอำด ท่ำนสำมำรถมองเหน็อำคำรบำ้นเรือนท่ีปลกูสร้ำงลดล่ันกันไปตำม

ไหล่เขำริมทะเลสำบ และใหท่้ำนได้สนุกสนำนกับกำรเล่นลูท (LUGE) ลงมำจำกยอดเขำ  

ค่ำ บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรบนยอดเขำ บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรบุฟเฟ่ต์ 

ทีพ่ัก NOVOTEL HOTEL ROTORUA หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีส่ีข่องกำรเดินทำง   (4)  

โรโตรวั – เทำโป – นำ้ตกฮูก้ำ – กิจกรรมผจญภัย – เทำโป  
 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเทำโป (Taupo) คือ เมืองหลวงของกำรตกปลำเทรำส์

ของโลก จริงหรือไม่ขนำดของปลำเทรำต์จะเป็นเครื่องพิสูจน์ท่ีดีท่ีสุด (ปลำเทรำต์ท่ีนี่ตัวใหญ่

จริงๆ) ช่วงปลำยเดือนเมษำยนของทุกปี จะมีกำรแข่งขันตกปลำเทรำต์ โดยมีนักตกปลำจำกท่ัว

โลกมำร่วมประลองฝีมือ เมืองเทำโปเมืองพักผ่อนตำกอำกำศยอดนิยมแห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ 

ต้ังอยู่ริมทะเลสำบเทำโป ทะเลสำบน้ำจืดท่ีใหญ่ท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเกิดจำกกำรท่ีภูเขำไฟ

ระเบดิแล้ว ท ำลำยสว่นยอดของภูเขำไฟไปเมื่อรำว 2,000 ปมีำแล้ว  

เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 

น ำท่ำนชมน้ำตกฮูก้ำ เป็นน้ำตกสวยสีฟ้ำครำมท่ีใหญ่ท่ีสุดในแถบแม่น้ำ Waikato อยู่

ใกล้ๆ เมือง Taupo ทำงเกำะเหนือของนิวซีแลนด์ หำกได้ยืนชมวิวน้ำตกบริเวณนี้ จะได้ยินเสียง

ซ่ำๆ ของน้ำตกดังมำก และได้รับละอองน้ำเย็นช่ำชื่นใจ บรรยำกำศดีมำก ชุ่มชื่นปอดสดุๆ น้ำตก

นี้เป็นอีกหนึ่งสถำนท่ีถ่ำยท ำละครดอกส้มสีทอง ในบริเวณนี้ยังมีกิจกรรมอันน่ำต่ืนเต้นคือกำร

เล่นเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท และกระโดดบันจ้ีท่ีเป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเท่ียวท่ีมำถึงประเทศ

นิวซีแลนด์ 

ค่ำ  บรกิำรอำหำรค่ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

ทีพ่ัก   TAOPO LAKELAND HOTEL  หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่ำ้ของกำรเดินทำง      (5)  

เทำโป – ถ้ำไวโตโม่ – โอ๊คแลนด์ – ชมเมือง – SKY TOWER - โอ๊คแลนด์  

 

เช้ำ บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

          น ำท่ำนชมควำมงดงำมของ ถ้ำไวโตโม (Waitomo Cave) ชมควำมงดงำมของหินงอกหิน

ย้อยท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติกว่ำ 12 ล้ำนปี ท่ำนจะได้พกับห้องโถงท่ีเรียกว่ำ Cathedral 

คำธีดัลล์ ท่ีมำของชื่อนี้คือ เพรำะมีหินงอกหินย้อยท่ีอยู่ภำยในมุมหนึ่งของห้อง มลัีกษณะคล้ำย

ออร์แกนท่ีใช้ในโบสถ์  มนีักร้องขื่อดังหลำยท่ำน ได้เคยมำอัดเสยีงที่ถ้ำแห่งนี้ น ำท่ำนล่องเรอืเล็ก 

พิสูจน์ควำมงดงำมของหนอนเรอืงแสง (Grow Worm) ท่ีเปล่งประกำยแสงระยิบระยับท่ัวอำณำ

บริเวณผนังถ้ำมำนำนนับพันป ีมองดรูำวกับแสงดำวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟำ้ 

 เทีย่ง  บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองท่ีใหญ่อันดับหนึ่ง เป็นเมืองท่ีส ำคัญทำงด้ำน

กำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน น ำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวท่ีสวยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยล ำ ตัวเมือง

ต้ังอยู่บนภูเขำไฟท่ีดับสนิทแล้ว จึงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินเขำและหลุมบ่อภูเขำไฟอยู่

ท่ัวไป และยังมสีมญำนำมอีกชื่อนึงว่ำ เมืองแหง่กำรแล่นเรอื (The City  of Sails) ซึ่งมำจำกกำร

ท่ีมีอ่ำวจอดเรือท่ีสมบูรณ์ จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  SKY TOWER หอคอยท่ีสูง ท่ีสุดของ

นิวซีแลนด์ ให้ท่ำนได้ชมวิวเมอืงโอ๊คแลนด์แบบ 360 องศำ  

ค่ำ  บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรบน SKY TOWER  บริกำรท่ำนด้วยอำหำร

บุฟเฟต์นำนำชนิด 

ทีพ่ัก  CROWNE PLAZA AUKLAND HOTEL   หรอืเทยีบเท่ำ 
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วันทีห่กของกำรเดินทำง     (6)  

 โอ๊คแลนด์ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - ชมเมือง – โอ๊คแลนด์  
 
เช้ำ    บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม  

  น ำท่ำนเดินทำงสู่  KELLY’S TARLTON SEA LIFE AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

เอกชนท่ีก่อต้ังขึ้นมำโดยนักโบรำณคดีภำคพ้ืนสมุทรและนักด ำน้ำชื่อ KELLY’S TARLTON   มี

สัตว์น้ำนำนำชนิดไว้จัดแสดง เช่น ปลำกระเบน ปลำฉลำม และไฮไลท์ของท่ีนี่คือ นกเพนกวิน

จักรพรรดิ เป็นนกเพนกวินท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีสุดในบรรดำนกเพนกวินท่ีมีถ่ินฐำนอยู่ในทวีปแอน

ตำร์กติกำ .. จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้ งในย่ำนใจกลำงเมือง บนถนนควีนสส์ตรีทมอลล์ พบกับสินค้ำ

หลำกหลำยชนิด 

เทีย่ง      บรกิำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรพื้นเมือง 

น ำท่ำนชม  สะพำนฮำร์เบอร์ น ำท่ำน ผ่ำนชมย่ำน Queen Street ท่ีเป็นถนนสำย
ส ำคัญย่ำนกำรค้ำ และตึกส ำคัญของเมอืง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Villageท่ีได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำ
เก่ำแก่และสวยงำม รวมถึง Parnell Rose Garden สวนท่ีรวมพรรณไม้ และดอกไม้โดยเฉพำะ
ดอกกุหลำบเปน็จ ำนวนมำก และบำงครั้งสวนแห่งนี้ยังได้จัดงำนคอนเสริ์ตกลำงแจ้ง 

ค่ำ       บรกิำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บรกิำรท่ำนด้วยอำหำรจนี 
ทีพ่ัก  CROWNE PLAZA AUCKLAND หรอืเทยีบเท่ำ 

 
วันทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง     (7)  

สนำมบินโอ๊คแลนด์ – กรุงเทพฯ 
 

เช้ำ    บรกิำรอำหำรเช้ำ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

หลังอำหำรเช้ำ น ำท่ำนเดินทำงสูส่นำมบนิโอ๊คแลนด์ 

13.10 น.     ออกเดินทำงกลับกรุงเทพฯโดยสำยกำรบินไทยแอรเ์วย์ เท่ียวบนิ TG492   

20.50 น.     เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ  

******************************** 
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หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมกีำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบนิ ท้ังนี้เพ่ือประโยชนข์องลกูค้ำเปน็ส ำคัญ 

อัตรำค่ำบรกิำร 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

                   *** ทำงบรษัิทฯขอสงวนสิทธิออกเดินทำง 10 ท่ำนข้ึนไป *** 
 

อัตรำค่ำบรกิำรนีร้วม 
1. ค่ำบตัรโดยสำรเครื่องบนิ ไป – กลับชั้นทัศนำจร ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร  พรอ้มภำษีสนำมบนิทกุแหง่  
2. ค่ำท่ีพัก  หอ้งละ 2 ท่ำน  ตำมโรงแรมท่ีระบุไว้ในรำยกำร  หรือระดับเดียวกัน 
3. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ำชม และค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมท่ีได้ระบุไว้ในรำยกำร 
4. ค่ำใช้จ่ำยของมคัคเุทศก์ท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกใหกั้บท่ำนในตลอดกำรเดินทำง 
5. ค่ำกระเปำ๋เดินทำง และค่ำประกันอุบติัเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ  2,000,000.- บำท 
6. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (ส ำหรับผูถื้อหนงัสอืเดินทำงไทย) 

 
อัตรำค่ำบรกิำรนีไ้ม่รวม 

1. ค่ำกิจกรรมนั่งเรือ HUGAFALL JET, SHOTOVER JET และ ค่ำใช้จ่ำยโดดบันจีจั้มพ ์
2. ค่ำใช้จ่ำยสว่นตัว  อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศพัท์ เปน็ต้น 
3. ค่ำภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย และค่ำภำษีมลูค่ำเพ่ิม 
4. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง 
5. ค่ำภำษีเชื้อเพลิงทีท่ำงสำยกำรบนิอำจมกีำรเรยีกเก็บเพิ่มเติมอกี 

ประเภทผู้เดินทำง ลูกค้ำท่ัวไป สมำชิกบตัรหลัก สมำชิกบตัรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 155,500 152,500 153,500 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)   147,500 144,500 145,500 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 139,500 136,500 137,500 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 131,500 128,500 129,500 

พักเดีย่ว เพิ่มท่ำนละ    32,000 32,000 32,000 

มต๋ัีวแล้ว ลด ท่ำนละ 23,000 23,000 23,000 
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เง่ือนไขกำรช ำระเงิน 

  “กำรจอง” กรุณำช ำระมัดจ ำ ท่ำนละ 30,000 บำท  

 ช ำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

 ช ำระโดยเงินสด 

 ช ำระด้วยกำรโอนเงินผ่ำนธนำคำร  (กรุณำแฟกซ์ใบน ำฝำกมำยังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 

                          ธนำคำรกสิกรไทย  สำขำ สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทำวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7   บัญชกีระแสรำยวัน 

                  หรอื ธนำคำรกรุงไทย  สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร ์   เลขที ่ 081-6-00318-1   บัญชกีระแสรำยวัน  

 “กำรจ่ำยส่วนทีเ่หลือ” กรุณำช ำระยอดท้ังหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วัน 

 

กำรยกเลิก   
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  30 วัน  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินมัดจ ำ 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  21 วัน  ทำงบริษัทฯ มีควำมจ ำเป็นต้องหัก 50% ของอัตรำค่ำบริกำร 
 กรณียกเลิกก่อนกำรเดินทำง  14 วัน   ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินท้ังหมด 
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คะแนนสะสมส ำหรบัสมำชิก 

ประเภทผูเ้ดินทำง สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสรมิ 

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ 1525 1525 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่ำน)   1445 1445 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน   มเีตยีงเสรมิ) 1365 1365 

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 6 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  ไม่มเีตยีงเสรมิ) 1285 1285 

พักเดีย่ว ได้รบัคะแนนเพิ่มท่ำนละ   320 320 

มต๋ัีวแล้ว (ผู้ใหญ่) 1295 1295 

  

-  โปรแกรมนีส้ำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน 
- คะแนนสะสมทีไ่ด้รบัเป็นไปตำมยอดกำรช ำระจรงิ 
- สมำชิกบัตรเสรมิได้รบัคะแนนสะสมเป็นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก 
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หมำยเหตุและเง่ือนไขในกำรรบับรกิำร 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงท่ีเคยเดินทำงแล้วมีประวัติควำมประพฤติไมน่่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบคำย, ด่ืม

สรุำบนรถ, ก่อเสยีงร ำคำญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยำยำมสร้ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือควำมสขุของคณะผู้เดินทำงสว่นใหญ่ 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมอีำยุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่ำนผู้เดินทำงท่ีมคีวำมประสงค์จะลักลอบเข้ำประเทศอ่ืนเพ่ือไปท ำงำน หรือเพ่ือกำรอ่ืนใดอันมใิช่กำรท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพ่ือหำข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะ

บำงเสน้ทำงอำจไมส่ะดวกในกำรเดินทำงส ำหรับท่ำนท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีมีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบ ร่วมเดินทำงไปด้วย (กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้อสรุปร่วมกัน) 

โดยบริษัทฯ ต้องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรพิจำรณำให้หรือไมใ่ห้บริกำรแก่ท่ำนท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเสน้ทำง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสทิธิประโยชน์ของท่ำนท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช ำระเงินมดัจ ำภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ให้แก่ลกูค้ำท่ำนต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของผู้

ร่วมเดินทำงท่ำนอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณท่ีีมีผู้เดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทำงทรำบล่วงหน้ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำคณะทัวร์

อ่ืนทดแทนหำกท่ำนต้องกำร 
9. ในกรณท่ีีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้จ่ำย  

โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  21 วัน  ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินมดัจ ำ  
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  14 วัน  ขอหกัร้อยละ 50 ของอัตรำค่ำบริกำร 
 หำกยกเลิกก่อนเดินทำง  10 วัน  ขอหกัร้อยละ 100 ของอัตรำค่ำบริกำร 

10. ในกรณท่ีีท่ำนขอเปล่ียนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ทันภำยในก ำหนดเวลำ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ำเปล่ียนชื่อ
ต๋ัวเครื่องบนิเท่ำนั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญำตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทกุกรณ ีหำกมกีำรยื่นวีซ่ำแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรท่ีท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทำงเข้ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่ องมำจำกเหตุผลสว่นตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่น เอกสำรกำรเดินทำงไม่

ถกูต้อง, พกพำสิง่ของผิดกฎหมำย หรือมคีวำมประพฤติสอ่ไปในทำงเสื่อมเสยี รวมถึงกำรท่ีมไิด้เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส ำหรับท่ำนผู้เดินทำงท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภำยในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือด ำเนินกำรใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่ำใช้จ่ำย กรุณำแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบ

ก่อน เพ่ือขอค ำยืนยันส ำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์นั้นๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อต๋ัวหรือช ำระค่ำใช้จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้วต่อมำทัวร์นั้น ๆ ไม่สำมำรถออก
เดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส ำหรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะสง่ก ำหนดกำรท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไมน่้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเท่ียวดังกล่ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์ของท่ำน ไม่
ว่ำจะเป็นเพรำะกำรเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือกำรปรับเปล่ียนรำยกำรท่องเท่ียวใด ๆ  ท่ำนมีสทิธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้เปน็กรณพิีเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทรำบก่อนออก
เดินทำงไม่น้อยกว่ำ  7  วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุจ ำเป็นหรือสุดวิสัย อำทิ กำรล่ำช้ำของสำยกำร
บนิ, กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ท้ังนี้
เพื่อค ำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ได้มำกท่ีสดุ 
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15. สถำนท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรำยกำรได้รวมค่ำเข้ำชมไว้แล้ว หำกในวันเดินทำง สถำนท่ีท่องเท่ียวดังกล่ำวปิดท ำกำร  บริษัทฯ จะคืนเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำนตำมท่ีระบุไว้ในเอกสำรของ
สถำนท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรำยกำรเพ่ือให้ท่ำนสำมำรถเข้ำชมได้   แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ำหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่ำงกำรเดินทำงท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนท่ี
ท่องเท่ียวดังกล่ำวได้ โดยมใิช่ควำมผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่ำเข้ำชมให้แก่ท่ำน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบต่อกำรสญูหำยหรือเสยีหำยอย่ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สนิของท่ำน อันเนื่องจำกกำรโจรกรรม และ/หรือควำมประมำทจำกตัวนักท่องเท่ียวเอง 
17. ของก ำนัลต่ำง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ำมี ) เช่น กระเป๋ำเดินทำง ไม่สำมำรถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ของก ำนัลดังกล่ำวในขณะร่วมเดินทำงไปกับ

คณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตำมอัธยำศยั 
18. ต ำแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตำมเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสำยกำรบนิต่ำง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ำมำรถเลือกต ำแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดท่ีนั่งให้แก่ท่ำน

และครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ดีท่ีสดุภำยใต้ลักษณะต ำแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสำยกำรบนิจัดให้มำ 
19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีควำมยินดีท่ีได้ให้บริกำรแก่ท่ำนผู้เดินทำงท่ีเชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ำใจถึงวิถีชีวิต

ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่ำนได้เดินทำงไป 
20. เมื่อท่ำนจองทัวรแ์ละช ำระมัดจ ำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรบัในข้อควำมและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น 
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