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นิวซแีลนด.์..ดนิแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดนิแดนทางซกีโลกใตแ้ละอีกหลายชื่อที่ไดร้บัค ายกย่องจาก 

นกัท่องเทีย่วพบกบัธรรมชาตสิดชื่นสบายตา ของทอ้งทุ่งอนัเขยีวขจปีระดบัประดาดว้ยฝูงแกะขาวๆ   รายลอ้มดว้ยทวิเขาสูงใหญ่ของ

เทอืกเขา Southern Alps ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปี 

            เมอืงโรโตรวั เมอืงแห่งน า้พรุอ้นและบ่อโคลนเดอืด ศูนยร์วมชนพื้นเมอืง 

อทุยานน า้พรุอ้น เทพูย่า - ฮงักิ ดนิเนอร ์พรอ้มชมการแสดงของชาวเมารี - Rainbow Spring ศูนยแ์ละเพาะพนัธุป์ลาเทรา้ส ์

การสาธิตการตอ้นแกะและตดัขนแกะทีอ่โกรโมฟารม์ - ถ า้หนอนเรืองแสง ถ า้ไวโตโม่ - ไครสัเชรช์ - ทะเลสาบสเีทอควอยซ ์

ทะเลาสาบเทคาโป - ยอดเขาเมา้ทค์ุก - ครอมเวลล ์- ทะเลสาบวาคาตปูิ - ควนีทาวน ์

เรือกลไฟโบราณ TSS EARN SLOW - ยอดเขาเลน่ลูจ - เหมอืงทองเก่า ARROW TOWN - กระโดดบนัจี้จ า้ 

ทะเลสาบวานากา้ - เทอืกเขาเซา้เทริน์แอลป์ - ธานน า้แขง็ฟ๊อกกลาเซยีร ์- โฮกิติกะ - ไครส้เชิรช์ – ไคคูร่า 

 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-ออคแลนด ์

16.00 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิไทย เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและ

บริการดา้นเอกสารการเดนิทาง…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน MIRACLE LOUNGE 

คลกิชม  HTTP://BIT.LY/2NMK5YE 

 

18.55 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงออคแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่TG491 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัท่ีสอง  ออคแลนด ์- โรโตรวั - น ้าพเุทพูย่า - ฮงัก ิดินเนอร ์- เมารีโชว ์

10.45 น. (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิเมอืงออคแลนด ์ประเทศนิวซแีลนด ์...หลงัผ่านพธีิการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรและ

ศุลกากรเรียบรอ้ย 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคาร  

บ่าย       น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโรโตรวั (ROTORUA) เมอืงท่องเทีย่วที่โด่งดงัและ 

มชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของเกาะเหนือ เมอืงแห่งน า้แร่ น า้พรุอ้น และบ่อโคลนเดอืด ตัง้อยู่ริม

ทะเลสาบโรโตรวั ซึง่ไดร้บัสมญานามว่า SULPHUR CITY ...ชมอทุยานน า้พรุอ้น เท พูย่า 

(TE PUIA) ศูนยอ์นุรกัษศ์ิลปวฒันธรรมของชนพื้นเมอืงชาวเมารี ชมงานศิลปหตัถกรรมการ 

แกะสลกัเครื่องไมแ้ละการทอเครื่องนุ่งห่มจากตน้ป่าน 

และความเป็นอยู่ในอดีตของชาวเมารี ชมบ่อโคลนเดอืดธรรมชาตแิละน า้พุ

รอ้นใตด้นิ ทีไ่ม่เคยหลบัใหลมานานนบัพนัปี  

ทีพ่กั    IBIS HOTEL ROTORUA หรือเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพรอ้มชมการแสดงพื้นเมอืงของชาวเมารี 
 

วนัท่ีสาม  โรโตรวั - ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุป์ลาเทราส ์- อโกรโดมฟารม์ - ถ ้าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ - ออคแลนด ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่าน ชม RAINBOW SPRINGS สถานอนุรกัษพ์นัธุป์ลาเรนโบวเ์ทรา้ทท์ี่มชีื่อเสยีง ท่ามกลางธรรมชาติทีส่วยงาม 

ชมสญัลกัษณ์ของประเทศนิวซแีลนด ์เฟิรน์สเีงนิ ฯ จากนัน้น าท่านชมการสาธิตวธีิการตอ้นแกะโดยสุนขัแสนรูแ้ละ

การตดัขนแกะ อสิระใหท่้านถ่ายรูปกบัพ่อพนัธุแ์ม่พนัธุก์ว่า 19 สายพนัธุ ์สนุกสนานกบัการใหน้มลูกแกะทีฟ่ารม์ 

อโกรโดม (AGRODOME FARM) จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ไวโตโม่   

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ภตัตาคาร  

บ่าย น าท่าน ชมความงามของถ า้ไวโตโม่  (WAITOMO CAVES) ภายในของถ า้ทีง่ดงามดว้ยหนิงอกหนิยอ้ย ลอ่งเรือ

ตามล าธารใตถ้ า้อนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของหนอนเรืองแสง (GLOW WORM) ส่องแสงระยบิระยบัจ านวนมหาศาลท าให ้

ถ า้สุกสกาวงดงามอย่างน่ามหศัจรรย ์…. น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงออคแลนด ์ (AUCKLAND) เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของเกาะเหนือ ศูนยก์ลางพาณิชยกรรมและการคา้ทีส่  าคญัที่สุดของประเทศนิวซแีลนด ์ไดร้บัสมญานามว่า เมอืงแห่ง

การแลน่เรือใบ (CITY OF SAILS) มอี่าวจอดเรือทีส่มบูรณ์แบบชมสะพานฮาเบอรแ์ละท่าจอดเรือยอรช์ทีส่วยงาม 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

ทีพ่กั   AUCKLAND CITY HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีสี่  ออคแลนด ์- ไครส้เชิรช์ - ทะเลสาบเทคาโป - ยอดเขาเมา้คุก - ทไวเซิล 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิภายในประเทศเมอืงออคแลนด ์เพือ่เดนิทางสู่เมอืงไครส้เชริช้  

.......... น.       ออกเดนิทางสู่ เมอืงไครส้เชริช้ โดยสายการบนิภายในประเทศ    

.......... น.       เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงไครส้เชิรส้ หลงัจากรบักระเป๋าสมัภาระเดนิทางเรียบรอ้ยแลว้    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  น าท่านเดนิทางผ่านทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร์ี่ แหลง่เพาะพนัธุแ์กะและววัทีส่  าคญัของเกาะใต ้เดนิทางผ่านเมอืงแอช

เบอรต์นั ASHBURTON แหลง่รวมสนิคา้และผลติภณัฑจ์ากแกะ อาหารเสริม 

และของทีร่ะลกึต่าง ๆ เขา้สู่ ทะเลสาบเทคาโป (LAKE TEKAPO) ชม

ทศันียภาพความสวยงามของทะเลสาบสเีทอรค์วอยซ ์ซึง่เกิดจากการละลายของ

หมิะบนเทอืกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจนท าใหน้ า้ทะเลสาบใสเป็นสฟ้ีา ถ่ายรูปคู่

กบัโบสถเ์ลก็ๆ ริมทะเลสาบและอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ จากนัน้ออกเดนิทาง

ต่อ ...ชมววิยอดเขาเมา้ทค์ุก ทีม่คีวามสูงถงึ 3,753 เมตร อสิระใหท่้านไดช้ื่นชมกบัทศันียภาพของยอดเขาที่สูง

ตระหงา่นและถูกปกคลุมไปดว้ยหมิะตลอดทัง้ปี ณ บริเวณจดุชมววิริมทะเลสาบปูคากิ ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางต่อ

สู่ เมอืงทไวเซลิ เมอืงแห่งตน้ไมข้องนิวซแีลนด ์ 

รายการแนะน า  - ขึ้นเฮลคิอปเตอรช์มทศันียภาพเทอืกเขาแอลป์ หรือชมทสัมนักลาเซยีร ์ธารน า้แขง็ขนาดใหญ่ ใจกลางยอดเขา 

*.*.*. ค่าใชจ้่ายนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร ์หากท่านสนใจ โปรดตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.*.    

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

ทีพ่กั   MACKENZIE COUNTRY HOTEL  หรือเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีหา้  ทไวเซิล - คอรมเวล - ควีนสทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ TSS - กระเชา้กอนโดล่า เล่นลูจ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงควนีสท์าวน ์ระหว่างทางแวะเมืองผลไมค้รอมเวล แหลง่ผลติผลไมท้ีม่ชีื่อเสยีงของประเทศ 

ซึง่ท่านสามารถชมิผลไมส้ดๆ ตามฤดูกาลและเลอืกซื้อเป็นของฝากไดต้ามอธัยาศยั  

ออกเดนิทางต่อสู่ เมอืงควนีสท์าวน ์(QUEENSTOWN) ชมววิทวิทศันอ์นัตระการตาของเมอืงควนีสท์าวนร์ิม

ทะเลสาบวาคาทปูี ทีโ่อบลอ้มไปดว้ยขนุเขาใหญ่นอ้ยใหญ่ เต็มไปดว้ยธรรมชาตอินัสวยงามมาก สมกบัเป็นสถานทีท่ี่

ใชถ้่ายท าภาพยนตรจ์ านวนมากจากทัว่โลก น าท่านขึ้น กระเชา้กอนโดลา่ สู่ยอดเขาบอ็บ พคี ชมทศันียภาพอนั

สวยงามวจิติรตระการตาของเมอืงควนีทาวนจ์ากมมุสูงพเิศษ ใหท่้านได ้

สนุกสนานเพลดิเพลนิ กบัการเล่นลูจ เคร่ืองเลน่สุดประทบัใจ ท่านละ 

1 รอบ   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทปูี เพือ่ลง เรือกลไฟโบราณ 

เรือจกัรไอน า้ประวตัศิาสตร ์TSS EARN SLAW ซึง่เป็นเรือทีเ่คยขน

ถ่านหนิในสมยัก่อน ลอ่งเรือชมความงามของทะเลสาบพรอ้มชมทศันียภาพอนัสวยงามของเมอืงควนีสท์าวนใ์น

บรรยากาศแสนโรแมนติค  

รายการแนะน า - สนุกสนานกบัการเลน่เรือเร็ว JET BOAT เรือลอ่งเเก่งความเร็วสูงตื่นเตน้เรา้ใจ ทีไ่ดร้บัการออกเเบบเป็นพเิศษ                     

ล าตวัท าดว้ยอลูมเินียมอย่างแน่นหนา (ค่าใชจ้่ายนี้ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร ์หากท่านสนใจ โปรดตดิต่อหวัหนา้ทวัร)์                           

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ ลิ้มรสเมนูกุง้มงักร และเมนูเป๋าฮื้ออนัโอชะ   

ทีพ่กั  TENOA ASPEN HOTEL หรือเทยีบเท่า  
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วนัท่ีหก  ควีนสทาวน์ - ARROWTOWN - ทะเลสาบวานากา้ - PUZZLING WORLD - ฟ๊อกกลาเซียร ์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ ARROWTOWN ซึง่เป็นเหมอืงทองเก่าในอดีต ครัง้หนึ่ง

เต็มไปดว้ยนกัแสวงโชคจากทัว่ทกุสารทศิ ชมความน่ารกัของชุมชนเลก็ๆ 

ท่ามกลางขนุเขาทีส่วยงามทกุฤดูดงัภาพวาด จากนัน้เดนิทางเรียบแม่น า้คา

วารวัแวะถ่ายรูปทีส่ะพานประวตัิศาสตร ์สะพานคาวารวั ซึง่สถานทีแ่ห่งนี้

เป็นตน้ก าเนิดของกีฬาบนัจี้จ ัม๊พ ์กีฬาทา้ทายความหวาดเสยีว  

*.*.*. ค่าใชจ้่ายในการกระโดดบ ัน้จี้จ ัม๊ ไม่ไดร้วมอยู่ในค่าบริการทวัร ์หากท่านสนใจโปรดตดิต่อหวัหนา้ทวัร ์*.*.*.   

ออกเดนิทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ เมอืงเลก็ๆ ริมทะเลสาบ ใหท่้านไดช้มและถ่ายรูปทะเลสาบวานากา้ทีง่ดงามทีสุ่ด

แห่งหนึ่งของประเทศนิวซแีลนด ์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย ระหว่างทางใหท่้านไดถ้่ายรูปดา้นนอก PUZZLING WORLD เมอืงมหศัจรรยข์องเล่น น าท่านเดนิทางผ่านช่องเขา 

HAAST ลดัเลาะช่องเขามากมายของเทอืกเขาเซา้ทเ์ทรินแอลป์เขา้สู่  

ฟ๊อกซก์ลาเซยีร ์(FOX GLACIER) ตามทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 6 ชื่น

ชมกบัธรรมชาต ิริมชายฝัง่ ทะเลทสัมนั สู่ เขตอทุยานแห่งชาตเิวสตแ์ลนด ์

เนชัน่แนลปารค์ (WESTLAND NATIONAL PARK)  

น าท่าน ชมธารน า้แขง็ FOX GLACIER ในเขตเวสตแ์ลนดท์ีม่ชีื่อเสยีงมาก 

เพราะเป็นธารน า้แขง็ทีอ่ยู่ใกล ้ระดบัน า้ทะเลมากทีสุ่ด ซึง่เกิดจากการทีม่ปีริมาณหมิะและน า้แขง็จ านวนมากทบัถม

กนัมาเป็นเวลานาน จนเกิดการไหลเคลือ่นตวัจากยอดเขาลงมาตามหนา้ผาสู่หุบเหวเบื้องลา่งในอตัราความเร็ว 1-5 

เมตรต่อวนั  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

ทีพ่กั   HEARTLAND HOTEL FOX GRACIER หรือเทยีบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็  ฟ๊อกกลาเซียร ์- โฮกติิกะ - รถไฟ TRANZ ALPINE - ไครส้เชิรช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

   น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโฮกิติกา (HOKITIKA) เมอืงศูนยก์ลางการผลติหยกสเีขยีว ในอดตีใชเ้ป็นอาวุธและน ามา 

   ท าเป็น เคร่ืองรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้อเป็นของฝากของทีร่ะลกึไดต้ามอธัยาศยั  

เทีย่ง    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บ่าย  น าท่านสู่ สถานีรถไฟ ARTHUR’ PASS เพือ่น าท่านเดนิทางดว้ยรถไฟ  TRANZ  ALPINE  TRAIN ที่สะดวก

และสะอาดเหมอืนใน ยุโรปเป็นรถไฟสายเดยีวทีเ่ชื่อมผ่านเทอืกเขาต่างๆ ถงึ 8.5 กม. ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 15 ปี 

ชมทศันียภาพอนังดงามที่สุดในนิวซแีลนด ์ซึง่โอบลอ้มดว้ยภูเขาหมิะสลบักบัภูเขาเขยีวขจบีนยอดเขา ชมทศันียภาพ

อนัสวยงามตลอดสองขา้งทาง จนถงึเมอืงไครส้เชริช์ ...รถโคช้มารบัท่านเพือ่เดนิทางเขา้สู่ เมอืงไครส้เชิรช์ 

(CHRISTCHURCH) ชมความงามของสถาปตัยกรรมเก่าแก่ของเมอืง ซึง่ไดร้บัสมญานามว่า องักฤษนอกเกาะ

องักฤษ ชมความน่ารกัของแม่น า้เอวอน ซึง่ไหลผ่านใจกลางเมอืงและของอทุยานเเห่งสวนดอกไม ้BOTANIC 

GARDEN ทีเ่ต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละไมย้นืตน้นานาชนิด  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
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ทีพ่กั   HEARTLAND HOTEL COTSWORLD หรือเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 
 

วนัท่ีแปด  ไครส้เชิรช์ - ไคคูร่า - ไครส้เชิรช์ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงไคคูร่า เมอืงท่าอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวทีม่ี

ชื่อเสยีง ซึง่มพีื้นที่นอกชายฝัง่ที่อดุมสมบูรณ์ เป็นทีอ่ยู่อาศยัประจ าของฝูง

วาฬขนาดเลก็ และเป็นจดุนดัพบของฝูงวาฬต่างๆ ทีอ่พยพไปตามกระแส

น า้อุ่นในแต่ละปีเมือ่อากาศเปลีย่นแปลง น าท่านลอ่งเรือชมความน่ารกัของ

วาฬเหลา่นี้ พรอ้มทัง้ยงัสามารถชมฝูงปลาโลมาและเหลา่แมวน า้ อย่าง

ใกลช้ดิ   

(หมายเหต ุโดยทัว่ไปจะมฝูีงวาฬ ทีอ่าศยัอยู่ในพื้นทีน่ี้อย่างถาวร แต่ในขณะเดยีวกนัก็จะมฝูีงวาฬทีอ่าจจะว่ายน า้ผ่านมาแวะพกัเป็นครัง้

คราวรายการทวัรล์อ่งเรือชมวาฬนี้ ขึ้นอยู่กบัสภาพภูมอิากาศในแต่ละวนัดว้ย ว่าจะสามารถออกเรือไดห้รือไม่) 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บ่าย  น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงไครส้เชริช์ อสิระใหท่้านเดนิเลน่ชมเมอืง พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั   HEARTLAND HOTEL COTSWORLD  หรือเทยีบเท่า  
 

วนัท่ีเกา้  ไครส้เชิรช์ - ออคแลนด ์- ประเทศไทย 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

                  น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิเมอืงไครส้เชิรช์ เพือ่เตรียมตวัเดนิทางสู่นครออ็คแลนด ์ 

………..น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงออคแลนด ์โดยสายการบนิภายในประเทศ   

………..น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตนิครออ๊คแลนด ์เพือ่เตรียมตวัเพือ่เดนิทางกลบักรุงเทพฯ  

13.10 น.  ออกเดนิทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG492 

20.15 น.  (เวลาทอ้งถิน่) ถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ เเละความประทบัใจ 

****@@@****@@@ 
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*.*.*. อตัราค่าบริการ *.*.*.  
 

วนัทีเ่ดินทาง ผูใ้หญ่ 
เด็กต า่กว่า 12 

กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กต า่กวา่ 12 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียงเสรมิ 

 

พกัเดี่ยวเพิ่ม 

27 มิ.ย.-5 ก.ค.//4-12 ก.ค.  

18-26 ก.ค. //25 ก.ค.-2 ส.ค. 

1-9 ส.ค. //15-23 ส.ค.  

29 ส.ค.-6 ก.ย. // 5-13 ก.ย.  

19-27 ก.ย. //3-11 ต.ค. //17-25 ต.ค. 

7-15 พ.ย. // 21-29 พ.ย. 

124,900.- 111,900.- 19,900.-  

** ทางบริษทัขอสงวนสทิธ์ิ ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ขึ้นราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอืภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง ** 
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*.*.*. อตัราน้ีรวม *.*.*. 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั(Economy Class) ที่ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ 

ต่อจะตอ้งอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิและมค่ีาใชจ่้ายเกิดขึ้นส าหรบัการเปลีย่นแปลง) 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ วนัละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป 

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการหรอืเทยีบเท่า  

ขอ้มูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั  

** เนื่องจากการวางแพลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละชัน้กนั และบางโรงแรมหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง 

(Triple Room) อาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ท่านอาจจะไม่ไดเ้ลย หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยก

หอ้งพกัเนื่องจากโรงแรมนัน้ไม่สามารถจดัหาได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ์ิในการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีาร

แยกหอ้งพกั 

** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีณุหภูมติ า่  
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** กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึ้นมากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

** โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบน า้ ซึง่ขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

6. ค่าประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่  

ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงือ่นไขตามกรมธรรม)์  

ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาล

ฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั]  

- เบี้ยประกนัเริ่มตน้ 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี ** [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจาก

อบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]เท่านัน้ 

7. ค่ามคัคุเทศก ์(ไกดค์นไทย) ของบรษิทัฯ ดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคุเทศก)์  

8. ค่าทปิ 

9. ค่าวซี่า (ท่านใดยงัไม่มวีซี่า ทางบรษิทัสามารถบรกิารจดัท าให ้และ/หรอืท่านจะท าเองเพือ่ความประหยดัขึ้นอยู่กบั 

ความสะดวกของท่าน ทางบรษิทัก็จะจดัส่งเอกสารให ้(ต ัว๋เครื่องบนิ,โรงแรม,โปรแกรมทวัรป์ระกนัอบุตัเิหต)ุ  
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่ม่ไดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทเิช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ ัง่พเิศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าธรรมเนียมหนงัสอืเดนิทาง, ค่า 

น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ป่วยจาก

โรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้  

3. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

4. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึ้นราคา  

5. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

ค่าบรกิารพเิศษต่างๆ 

6. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง  
เงือ่นไขการจอง 

*.*.*. เพือ่ไมใ่หเ้กดิการก๊ักทีน่ั่ง จอง พรอ้มช าระค่าทัวรเ์ต็มตามรายการ *.*.*. 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  
***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้มกีาร

จดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม*** 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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- ยกเลกิการเดนิทางและหรอืไม่สามารถเดนิทางได ้1-29 วัน กอ่นวันเดนิทางทกุกรณี เก็บคา่บรกิารทัวรเ์ต็มจ านวนตามราคา

ทัวร ์(หมายเหต ุ– ผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอุบัตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรอบแพทยต์ามทีท่างบรษัิทระบขุอ้ความ
บางอยา่งในนัน้ดว้ย เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่า่งประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บดุลพนิจิของสายการบนิ

และบรษัิทต่างประเทศ)) 

- กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้ับการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผา่น) และทา่นไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ ามาแลว้ทางบรษัิทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ่้ายทีเ่กดขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืคา่ต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออก

ตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นต่างกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน (สอบถามเพิม่เตมิจากทางบรษัิทฯอกีครัง้นงึ) 
- กรณีผูเ้ดนิทางทีเ่กดิอบัุตเิหต,ุเจ็บป่วย,เสยีชวีติ จะตอ้งมใีบรับรองแพทยต์ามทีท่างสายการบนิใหร้ะบขุอ้ความตามเงือ่นไข

สายการบนินัน้ ๆ เพือ่จะไดย้นืยันกับสายการบนิและตัวแทนบรษัิททีต่่างประเทศ (ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บดลุพนิจิของสายการบนิและ
บรษัิทต่างประเทศ) ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ่้ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าต๋ัว หรอืคา่ตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) และค่าธรรมเนียมวซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่กรณีทีท่า่นยืน่วซีา่แลว้  

หมายเหต ุ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมร่ับผดิชอบตอ่ค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุ

ได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทาง
ออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สี

น ้าเงนิ) เดนิทางหากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่  

- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
- บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

- เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ในกรณีที่
ลกูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ….กรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ กอ่นทกุครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆ ทัง้สิน้…โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บสภาวะอากาศ 
และเหตสุดุวสิยัต่าง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคัญ…. 

- หลังจากทีม่กีารจองทัวรแ์ละไดช้ าระคา่มัดจ าทัวรห์รอืทัง้หมดแลว้ ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทหรอืช าระโดยตรง
กับทางบรษัิท ทางบรษัิทจะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆของบรษัิท ทีไ่ดร้ะบไุวทั้ง้หมด 

- น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้ง
เป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนัก

ประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกายและอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่

เช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

• กรณีทรัพยส์นิสว่นตัวของลกูคา้สญูหายหรอืลมืไวร้ะหวา่งการเดนิทาง ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

• กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตุผลใดๆตามทาง 

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทัวรทั์ง้หมด  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 14 วัน ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุ๊ปไดอ้ยา่งนอ้ย 30 ทา่น ( ผูใ้หญ ่)  
และ/หรอื ผูร้่วมเดนิทางในคณะไม่สามารถผ่านการพจิารณาวซีา่ไดค้รบ 30 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหทั้ง้หมด

หักคา่ธรรมเนียมวซีา่ หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ตอ้งการ 

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  

• บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

• เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ 

ประเทศไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

• กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยูใ่นดลุพนิจิของ 
สถานฑูต เรือ่งวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศ จะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ เมือ่ทา่นไดช้ าระ

เงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของ บรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่
ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของเอกสารวซีา่ 

• การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ 

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก็่ตอ้งช าระ

คา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้  

• หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่นทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนัดหมาย 
และโปรดแตง่กายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทตูขอ

เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกล่าวเชน่กัน 

• ทางบรษัิทฯ เป็นแคตั่วแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยืน่วซีา่ แตใ่นการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ จะอยูใ่นดลุพนิจิ 
ของทางสถานทูตฯเทา่นัน้ ซึง่อาจจะเกดิความไม่สะดวกแกท่่านไดท้างบรษัิทฯ จงึตอ้งขออภัยมา ณ ทีน่ี้ 

• เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ ใน 

กรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมข่อ

รับผดิชอบคา่ใชจ่้ายใดๆทัง้สิน้โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับสภาวะอากาศ 
และเหตดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษัิทฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ ความปลอดภัยของผูร้่วม

เดนิทางเป็นส าคัญ  

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กลู่กคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารักหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่ักเกยีจ 
ของคนสว่นใหญเ่ชน่ไมร่ักษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดืม่สรุาบนรถ กอ่เสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ืน่ เอาแตใ่จตนเอง หรอืถอืว่ามา

กลุม่ใหญแ่ลว้ไมเ่กรงใจผูอ้ืน่ชักชวนผูผ้ืน่ใหก้อ่นความวุน่วานในทัวรฯ์ลฯ (เพือ่ความสขุของผูเ้ดนิทางเป็นสว่นใหญ)่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่คีรรภเ์กนิ4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอันตราย / เพือ่ความปลอดภัย / เวน้ม ี

ใบรับรองแพทย)์ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทัวรแ์กท่า่นทีม่เีด็กทารกอายตุ ่ากว่ากวา่ 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่น 
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จองทัวรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) ตอ้งกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางทา่นอืน่ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแกท่า่นทีต่อ้งใชร้ถเข็น (กรุณาแจง้บรษัิทฯ กอ่นซือ้ทัวร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกัน) 

• ทา่นทีจ่ะออกตั๋วภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูก็ต หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอค ายนืยันวา่ทัวรนั์น้ๆ  

ยนืยันการเดนิทางหากทา่นออกตั๋วโดยไม่ไดร้ับการยนืยันจากพนักงานแลว้ทัวรนั์้นยกเลกิ บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบคา่ใชจ่้าย
นัน้ได ้

• ใน 1 วัน คนขับรถจะท างานและพักผอ่นระหวา่งขับรถรวมแลว้ไมเ่กนิ12 ชม. เชน่ เริม่งาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน  

20.00 น. หากมกีารเสยีเวลาระหวา่งวันทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรับเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแลว้

หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

• หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ
เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่น

เอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 
 

ขอ้ความซึง่ถอืเป็นสาระส าหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิึง่รว่มเดนิทาง 

ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดน าสัมมนา และการเดนิทางที่มีความช านาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มทัง้การสัมมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการเดนิทาง ทัง้นี้
ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอุบัตเิหตุหรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่ัก ยานพาหนะ,  อันเนื่องจากอบัุตเิหตรุวมถงึ

ภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
เงนิตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดนิเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถูก

ปฏเิสธออกวซี่าจากกงสุล และ / หรือ สว่นงานที่เกีย่วขอ้งกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถงึผูม้ีอ านาจท าการแทนประจ าประเทศ
ไทย (โดยไม่จ าตอ้งแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสทิธพิิเศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษัิทฯ หมายรวมถงึใน

ระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วทัง้ใน หรอื ต่างประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกันอบัุตเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯ 

ทีร่ับประกันในกรณีทีผู่ร้่วมเดนิทางถูกปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทาง
ออก หรอื เขา้ประเทศ เนื่องมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไม่ปฎบัิตติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อ

เฉพาะพืน้ทีม่กีารปลอมแปลงเอกสารเพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คนืค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการ
เดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความจ าเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้การขอ
สงวนสทิธดัิงกลา่ว บรษัิท จะยดึถอืและค านงึถงึผลประโยชนต์ลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้เีกยีรต ิซึง่ร่วมเดนิทางเป็นส าคัญ 

“ขอขอบพระคณุทุกทา่นทีไ่ดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดนิทางในคร ัง้นี”้ 
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