
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นิวซีแลนด ์เกาะเหนือ 5 วนั 3 คืน 

อ็อคแลนด-์โรโตรวั-มาตามาตา-หมูบ่า้นฮอบบิท  

ชมความงามของเกาะเหนือ  ชมเมืองแห่งเรือใบอ๊อคแลนด์ 
 ท่องเท่ียวเมืองแห่งความรอ้นใตพิ้ภพ พรอ้มโชวต์ดัขนแกะ  

ลิ้มรสอาหารพ้ืนเมืองฮาหงิ+ชมการแสดงของชาวเมารี 

โดยสายการบินไทย (TG)  
 

 VTG ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิมรู่ล้มืดว้ยสำยกำรบนิไทย 
น ำทำ่นเทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของเกำะเหนือ  
 

ออ็คแลนด ์ ชมควำมงำมของเมอืงออ็คแลนด ์เมอืงทีไ่ดร้บัสมญำว่ำ เมอืงแหง่กำรเล่นเรอืใบและชมภเูขำไฟทีด่บั 
แลว้ ชมเมอืงทำ่และเป็นศนูยร์วมทำงดำ้นกำรคำ้และเศรษฐกจิของเกำะเหนือ  

ถ ้ำไวโตโม่ ชมถ ้ำหนิงอกหนิยอ้ย พรอ้มล่องเรอืชมตวัหนอนเรอืงแสงระยบิระยบั 
มำตำมำตำ ทีต่ัง้ของหมูบ่ำ้นของชำวฮอบบทิ ( HOBBITON MOVIE SET )  สมัผสัประสบกำรณ์เบื้องหลงัของ

สถำนทีถ่่ำยท ำภำพยนตรไ์ตรภำคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ 
 
 
 
 



 
 

 

 
โรโตรวั เมอืงแหง่ควำมรอ้นใตพ้ภิพ เพลดิเพลนิกบักำรสำธติกำรตดัขนแกะ กำรตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ชม

ปลำเทรำ้หลำกหลำยพนัธุ ์และนกกวี ีและทำนอำหำรค ำ่ทีป่รงุแบบชำวเมำร ีพรอ้มชมโชวร์ะบ ำ
พื้นเมอืงแบบเมำร ี

เมืองเตำโป  เมอืงซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลสำบเตำโปซึง่เป็นทะเลสำบทีเ่กดิจำกภเูขำไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนำดใหญ่และ
ลกึทีส่ดุของประเทศนิวซแีลนด์  

 

ก ำหนดวนัเดินทำง 27-31 มี.ค. / 03-07 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562 
  

 

วนัแรก   กรงุเทพฯ 
15.30 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 2 เคาน์เตอร ์D  
 สายการบนิไทย เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 
18.45 น. น าทา่นเหนิฟ้าสู ่เมอืงอ๊อคแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG491 
  

วนัทีส่อง ออ๊คแลนด-์ไวโตโม่-ถ ้ำหนอนเรืองแสง- โรโตรวั-ชมโชวพ้ื์นเมืองของชำวเมำรี 
12.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนินครอ๊อคแลนด ์ หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรเรยียบรอ้ย

แลว้  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองไวโตโม่ เมอืงเลก็ๆซึง่เป็นทีต่ัง้ของถ ้าไวโตโม ทีอ่ยูข่องหนอน
เรอืงแสงนบัลา้นตวั ค าว่า Waitomo มาจากภาษาพืน้เมอืงสองค าคอื ค าว่า "wai" แปลว่า "น ้า" และ
ค าว่า "tomo" แปลวา่ "หลุม บอ่ หรอื ถ ้า" เมือ่น ามารวมกนัจงึมคีวามหมายว่า น ้าไหลผา่นนัน่เอง  

   (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  น าทา่นชม ถ ำ้หนอนเรืองแสงไวโตโม่ Waitomo Glowworm 

Caves ชมความงามของถ ้าหนิงอก หนิยอ้ยทีง่อกเองตามธรรมชาตโิดยใชเ้วลาหลายรอ้ยปี  และ
ล่องเรอืชมตวัหนอนนบัลา้นๆ ตวัสอ่งแสงระยบิระยบัสวยงามเพือ่ล่อแมลงเป็นอาหาร นบัเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อถงึเมอืง โรโตรวั เมอืงแหง่
ความรอ้นใตพ้ภิพ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า แบบฮำหงิ ท่ีปรงุแบบชำวเมำรี พร้อมชมระบ ำพื้นเมืองของชำวเมำรี ชน
พื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด ์    
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีส่ำม โรโตรวั-ศนูยว์ฒันธรรมเมำรี-เรนโบวส์ปริง-อะโกรโดมฟำรม์-ชมสำธิตกำรตดัขนแกะ 
เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นสู ่เทปยุย่ำ (Te Puia) ศนูยว์ฒันธรรมและศนูย์

ฝึกหดังานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ีอาท ิเชน่ การแกะสลกัไม ้และการทอเครือ่งนุ่งหม่ พรอ้มชมบ่อ
น ้าพรุอ้น บ่อโคลนเดอืด สิง่มหศัจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลงัความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุง่จากพืน้ดนิ และแร่
ธาตุต่าง ๆ ตามธรรมชาตทิีเ่กดิจากพลงัความรอ้นใตพ้ืน้ดนิในบรเิวณนี้ ชมนกกวีสีตัวส์ญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนดท์ีห่าชมไดย้าก  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เรนโบวส์ปริง สถานอนุรกัษ์พนัธุป์ลา
เทรา้ ทีม่จี านวนนบัหมืน่ตวัจากทะเลสาบมาวางไขต่ามธรรมชาต ิชมตน้เฟิรน์สเีงนิสญัลกัษณ์ของ
ประเทศนิวซแีลนด ์

 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 



 
 

 

 
กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 
บำ่ย   น าทา่นสู ่อะโกรโดม เพือ่ชมการแสดงของแกะพนัธุต์่างๆ ทีใ่หท้า่นไดส้มัผสัถงึความน่ารกั และ

ประทบัใจกบัการ ชมกำรสำธิตกำรตดัขนแกะ การตอ้นแกะโดยสนุขัแสนรู ้ การรดีนมววั  การป้อน
นมลกูแกะ  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีสี่ ่  โรโตรวั-เตำโป-มำตำมำตำ-หมู่บำ้นฮอบบิท-ออ๊คแลนด ์

เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม   จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเตำโป เมอืงซึง่ตัง้อยูร่มิทะเลสาบ
เตาโปซึง่เป็นทะเลสาบทีเ่กดิจากภเูขาไฟระเบดิในอดตีทีม่ขีนาดใหญ่และลกึทีส่ดุของประเทศ
นิวซแีลนด ์เป็นเมอืงตากอากาศ และศนูยก์ลางการตกปลาเทรา้ท์ แวะชมน ้าตกฮกูา้ (Huga Falls) 
ซึง่เป็นน ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาะเหนือ ชมสายน ้าทีไ่หลผา่นโตรกหนิ 

กลำงวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บำ่ย  น าทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองมำตำมำตำ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงเลก็ๆน่ารกั 
  น าทา่นชมหมู่บำ้นฮอบบิท (Hobbiton Movie Set)  หมูบ่า้นในภาพยนตรด์งัเรือ่ง The Hobbit และ 

The Lords of The Ring มจี านวน 44 หลงั แต่ละหลงัถกูออกแบบใหแ้ตกต่างกนัไป บางหลงักป็กคลุม
ไปดว้ยหญา้และบางหลงักป็ลกูดอกไมส้วยงามหน้าบา้น ใหท้า่นไดส้มัผสัประสบการณ์เบือ้งหลงัของ
สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรไ์ตรภาคฟอรม์ยกัษ์ เรือ่ง ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์และ เดอะ ฮอบบทิ ขอผู้
ก ากบั เซอรปี์เตอร ์แจ๊คสนั ใหท้า่นไดช้ืน่ชมพืน้ทีอ่นัสวยงามของฟารม์เลีย้งแกะ ทีม่พีืน้ทีม่ากกว่าพนั
เอเคอร ์ประกอบกบัววิทวิทศัน์ของเทอืกเขา ไคไมเรนจ ์อนัตระการตา จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู่
ตวัเมอืง ออ๊คแลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.00 ชัว่โมง) เมอืงหลวงของประเทศนิวซแีลนด ์และ
ยงัเป็นเมอืงส าคญัและเป็นเมอืงศนูยร์วมเศรษฐกจิของเกาะเหนือ 

  ค ำ่   รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห้่ำ  ออ๊คแลนด ์-  กรงุเทพฯ 
เช้ำ   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นชม เมืองออ็คแลนด ์ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่การล่อง

เรอืใบ  เมอืงทีใ่หญ่เป็นอนัดบัหนึ่ง และเป็นเมอืงทีส่ าคญัทางดา้นการคา้ การศกึษา การเงนิ ของ
เกาะเหนือ น าชมทา่เรอืรมิอา่วทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยเรอืนบัรอ้ยล า ชมสะพานฮาเบอร ์ชมววิของยอด
เขาอเีดน เป็นภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ผา่นชมหมูบ่า้นพาเนลล ์ทีเ่ป็นอาคารบา้นเรอืนสมยัตัง้เมอืงออ็ค
แลนด ์เมือ่เวลาผา่นไปไดม้กีารปรบัปรงุใหด้ขี ึน้ โดยพฒันาหมูบ่า้นนี้ใหเ้ป็นรา้นคา้และรา้นอาหารจน
สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ 

14.50 น. เดนิทางออกจากอ๊อคแลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG492 
20.50 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 
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รำยกำรกำรเดินทำงอำจมีกำรปรบัเปลีย่น ข้ึนอยู่กบัเหตกุำรณ์ต่ำง ๆ อำทิเช่น กำรจรำจร  กำรซ่อมแซม
ถนน  สภำพอำกำศ  หิมะตก  กำรเมือง  กำรจลำจล  กำรปกครอง หรือภยัธรรมชำติ หรือมีเหตกุำรณ์อืน่ๆ 
ทีไ่ม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ เป็นต้น ซึง่อำจมีกำรปรบัเปลีย่นแปลงตำมควำม

เหมำะสม โดยจะค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็นส ำคญั 
 
 
อตัรำค่ำบริกำร 27-31 มี.ค. / 03-07 เม.ย. / 01-05 พ.ค.2562 

 
นิวซีแลนด ์เกำะเหนือ  

ออ็คแลนด-์โรโตรวั 5 วนั 3 คืน /TG  
27-31 มี.ค.62 

03-07 เม.ย. / 
01-05 พ.ค.62 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 65,300 64,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 64,300 62,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 62,900 61,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 61,500 59,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,300 7,300 
รำคำทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่ำนละ 33,500 31,300 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 
 

**ไม่รวมค่ำธรรมเนียมวีซ่ำแบบกรุป๊และค่ำบริกำรท่ำนละ 3,800 บำท //  
ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,200 บำท  เรียกเกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรก่์อนเดินทำง** 

 

***บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั  ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภำยหลงั*** 
 

หมำยเหตุ 
• กำรเดินทำงในแต่ละครัง้จะต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผู้ใหญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน หำกผู้โดยสำรมี

จ ำนวนต ำ่กว่ำจ ำนวนดงักล่ำว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรำยกำรกำรเดินทำงและ
เปล่ียนแปลงอตัรำค่ำเดินทำง 

• กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 20-25 วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือ
ในกำรจดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรย่ืนขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและควำม
สะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำ 

 
 
 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 

 



 
 

 

•  กรณีท่ำนท่ีต้องกำรเดินทำงโดยแยกกลบั ไม่ต้องกำรกลบัพร้อมคณะ กรณุำแจ้งควำมจ ำนงกบัเจ้ำหน้ำท่ี
เพ่ือท ำกำรจองตัว๋แยกกลบั โดยมีค่ำธรรมเนียมท่ำนละ 4,500 บำท และอยู่ต่อได้ไม่เกิน 7 วนันับจำกวนั
กลบัของคณะ และหำกมีกำรเปล่ียนแปลงวนักลบัแล้ว ไม่สำมำรถเปล่ียนกลบัคืนหรือเปล่ียนซ ำ้สองได้ 
และกำรแยกกลบัโดยใช้ตัว๋หมู่คณะไม่สำมำรถเปล่ียนสนำมบินท่ีออกได้ จะต้องเป็นสนำมบินตำม
โปรแกรมทวัรเ์ท่ำนัน้ หำกมีควำมต้องกำรแยกกลบันอกเงื่อนไขน้ี จะต้องซ้ือตัว๋โดยสำรเป็นตัว๋เด่ียวและ
มีค่ำธรรมเนียมในกำรท ำตัว๋เด่ียว เชค็รำคำได้จำกเจ้ำหน้ำท่ีทวัร ์

• กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรือร่วมเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รือของทำง
บริษทัทวัร ์ กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรย่ืนวีซ่ำ ซ่ึงผู้เดินทำงไม่สำมำรถย่ืนวีซ่ำ
พร้อมคณะได้  

 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ออ็คแลนด-์กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง) เนื่องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple 

Room) กรณีทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่ 
• คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ, คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
• คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
• คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และ

ผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 
• คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 

วนัที ่25 ธ.ค.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   

• ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำกรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่ำบริกำร ช ำระพร้อมค่ำทวัรท่์ำนละ 3,800 บำท 
• ค่ำทิปพนักงำนขบัรถ, ค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ีจะต้องช ำระเพ่ิมพร้อมค่ำทวัร ์ท่ำนละ 1,200 บำท 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
 
 
 



 
 

 

 

• คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไมม่สีญัญาณ Wifi บนรถและไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยสว่นใหญ่จะขายเน็ตเป็น

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเท่านัน้ 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

กำรช ำระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทาง 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัรท์ัง้หมด 
กำรยกเลิก 

• หากมกีารยกเลกิมากกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็เงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ (เงือ่นไข
ตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) และหากมกีารด าเนินการในการยืน่วซี่าแลว้ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ธรรมเนียม
ในการยืน่วซีา่กรุ๊ปทา่นละ 3,800 บาท 

• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าคา่ทวัร ์
• หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 21 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดยืน่วซี่าแลว้และไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่20,000.- บาท และคา่ 

ธรรมเนียมในการยืน่วซี่ากรุป๊ทา่นละ 3,800 บาท 
• หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นเรยีบรอ้ยแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิมดัจ า กรณีแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่ทวัร์
ทัง้หมด 

หมำยเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 
 

 
 



 
 

 

 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์

 


