โปรแกรมทีใ่ ห้ท่านได้สมั ผัสเส้นทางธรรมชาติที่งดงามตระการตาและมีความลงตัว
โอ๊คแลนด์ เมืองหลวงทีแ่ สนสวย โรโตรัวมหัศจรรย์แห่งวัฒนธรรมเมารี ชมบ้านฮอบบิทสุดอลังการ
พิเศษสุด!! นังเฮลิ
่ คอปเตอร์ชมธารน้ าแข็งทัสมัน
ชมกิจกรรมขึ้ นชื่อของนิวซี แลนด์ กับการกระโดดบันจี้ จัมป์ และล่องเรือเร็วช็อตโอเวอร์
คัดสรรทีพ่ กั พร้อมบริการ แสนพิเศษเฉพาะคุณ ร่วม “ดูแล...กันและกัน”
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กาหนดการเดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 2563
ออกเดินทาง 10 ท่าน
วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพฯ–โอ๊คแลนด์
17.00 น.
คณะเดิ น ทางพร้ อ มกั น ที่ส นามบิ น สุว รรณภูมิ ประตู 2 ROW: D สายการบิน ไทย แอร์เ วย์ (TG)
เจ้ าหน้ าที่
บริษัทฯ คอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
18.45 น.
ออกเดินทางสู่โอ๊คแลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 491
(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) โอ๊คแลนด์–มาทามาท่า–หมู่บา้ นฮอบบิท–โรโตรัว–MITAI MAORI VILLAGE
11.45 น.
เดินทางถึงเมืองโอ๊คแลนด์ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 5 ชม) ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านผ่านด่าน
ตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรเรียบร้ อยแล้ ว (นิวซีแลนด์มีกฎหมายห้ ามนําเข้ า อาหารสด และพืชผักเข้ า
เมืองโดยเด็ดขาด)
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารจี น
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาท่ า เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET)
สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ ไตรภาคฟอร์ มยักษ์ เรื่ อง เดอะ ลอร์ ด ออฟ
เดอะ ริงส์ และ ฮอบบิท ขอผู้กาํ กับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ ท่านได้ ช่ ืนชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยง
แกะ ที่มีพ้ ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อัน
ตระการตา นําท่านชมหมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจาํ นวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
ออกแบบให้ แตกต่างกันไป บางหลังก็ป กคลุมไปด้ วยหญ้ าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้ สวยงามหน้ าบ้ าน
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ โรโตรัว เมืองพลังความร้ อนใต้ พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก เพราะ
เป็ นเมืองที่มีความร้ อนจากใต้ ดิน ที่สามารถปรุงอาหารได้ โดยการนําเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้ อนสูง
จนกว่ าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี เรียกว่า ฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรั วยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่
สําคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สุด จากนั้นนําท่านชม MITAI MAORI VILLAGE
สนุกกับการแสดงวัฒนธรรมแบบเมารี พร้ อมชมวิถีชีวิตของชาวเมารีแบบแท้ ๆอบ่างการพายเรือและการ
อาศัยอยู่ในบ้ านกระท่อมเล็กๆ

คา่

บริการอาหารคา่ บริการท่านด้วยอาหารสไตล์ HANGI DINNER พร้อมรับชมการแสดงพื้ นเมือง
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ที่พัก

NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) โรโตรัว–AGRODOME–ฟาร์มทัวร์-HUGA FALLS-เตาโป
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านชมการแสดงแกะพันธุ์ต่างๆ ณ ฟาร์มอะโกรโดม (AGRODOME) ที่ให้ ท่านได้ สัมผัสถึง
ความน่ ารั กและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะการต้ อนแกะโดยสุนัข จากนั้นนําท่านชม
ฟาร์มของชาวบ้ านที่ท่านสามารถถ่ายรูปกับสัตว์นานาชนิด และนําท่านนั่งรถไฟชมฟาร์มไปกับโปรแกรม
ฟาร์มทัวร์

เทีย่ ง

คา่
ที่พัก

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารภายในโรงแรม
จากนั้นนําท่านแวะชม น้ าตกฮูกา้ (HUGA FALLS) ซึ่งเป็ นนํา้ ตกที่ใหญ่ท่สี ุดของเกาะเหนือ ชมสายนํา้ ที่
ไหลผ่ า นโตรกหิ น จากนั้ น ท่า นสามารถสนุ กสนานไปกับ การเล่ น ฮู กา้ เจ็ ท (ไม่ ร วมค่ า บริ การ ฮู ก้า )
จากนั้ น นํา ท่านเดิน ทางไปยัง เมือ งเตาโป เมือ งที่ต้ั งอยู่ ริมทะเลสาปเตาโปซึ่ งเกิดจากภูเ ขาไฟระเบิ ด
ในอดึตที่มีขนาดใหญ่ และลึกที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ยังเป็ นศูนย์กลางการตกปลาเทร้ าท์และเมือง
ตากอากาศอีกด้ วย จากนั้นนําท่านเดินทางกลับเมือง โรโตรัว
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร บริการท่านด้วยเมนู อาหาร WESTERN
NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4) โรโตรัว–ถ้ าไวโตโม่-โอ๊คแลนด์-Parnell Village-Kelly Tarltons Underwater World
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านชมความงดงามของ ถ้ าไวโตโม (Waitomo Cave) ชมความงดงามของหินงอกหินย้ อยที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติกว่ า 12 ล้ านปี ท่านจะได้ พบกับห้ องโถงที่เรี ยกว่ า Cathedral คาธีดลั ล์ ที่มาของชื่อนี้คือ
เพราะมีหินงอกหินย้ อยที่อยู่ภายในมุมหนึ่งของห้ อง มีลักษณะคล้ ายออร์แกนที่ใช้ ในโบสถ์ มีนักร้ องชื่อดัง
หลายท่าน ได้ เคยมาอัดเสียงที่ถาํ้ แห่ งนี้ นําท่าน ล่องเรือเล็ก พิสูจน์ความงดงามของหนอนเรืองแสง
(Grow Worm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถํา้ มานานนับพันปี มองดูราวกับแสง
ดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้ า

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร บริการท่านด้วยเมนู อาหารพื้ นเมือง
จากนั้นนาท่านสู่ โอ๊คแลนด์ นําคณะเที่ยวชม เมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่อันดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาํ คัญ
ทางด้ านการค้ า การศึกษา การเงิน นําท่านผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้ รับกํารกล่าวขานว่าเก่าแก่และ
สวยงาม จากนั้นนําท่านสัมผัสโลกใต้ นาํ้ ที่ Kelly Tarltons Underwater World ซึ่งท่านสามารถชมความ
งดงามของสัตว์ นํ้านานาชนิ ดที่ว่ายอยู่ ภายในอุโมงค์แก้ วขนาดใหญ่ เช่ น ปลากระเบนยักษ์ ปลาฉลาม
ปลาการ์ตูน และสัมผัสชีวิตขั่วโลกใต้ ทวีปแอนตาร์กติก าและชมบรรยากาศจําลองการดํารงชีวิตของนัก
สํารวจขั่วโลกใต้ ชมฝูงนกเพนกวินเดินเล่นและว่ายนํา้ อย่างใกล้ ชิด ซึ่งอยู่ในห้ องโถงแก้ วจําลองบรรยากาศ
และสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิ – 7 องศาเซลเซียส โดยการนั่งรถรางคันเล็ก Snowcat Ride ในการรับชม
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คา่
ทีพ่ กั

บริการอาหารคา่ ณ ภัตาคารอาหารไทย
SKY CITY HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5) ควีนส์ทาวน์-SHOTOVER-เขาบ๊อบพีค
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.30 น.
นาท่านออกเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ โดยสายการบิน นิวซีแลนด์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ NZ615
11.20 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินควีนทาวน์
เทีย่ ง
บริการอาหาร กลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจี น
ขอนํานท่านเดินทางสู่ SHOTOVER (ไม่รวมค่าบริการ) ชมการเล่ นผาดโผนซึ่ งสําหรั บท่านที่มาควี นส์
ทาวน์ แล้ วต้ องการความท้ าทายความสนุ กที่ปลอดภัยไร้ กังวลโดยเจ้ าหน้ าที่มืออาชีพที่คอยดูแลท่านเป็ น
อย่างดีหรือท่านที่ไม่ร่วมสนุกท่านสามารถอยู่โรงแรมหรือจะเดินช้ อปปิ้ งได้ ตามอัธยาศัย จากนั้น ยอดเขา
บ๊อบพีค เพื่อชมวิวของเมืองควีนส์ทาวน์

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร SKYLINE BUFFET BOB PEAK บริการท่านด้วยเมนู อาหาร
แบบ BUFFET ท่านจะได้ดมื่ ดา่ กับบรรยากาศทีส่ วยงามและมีวิวทีผ่ คู ้ นต่างใฝ่ ฝัน

NORTH AND SOUTH EXCLUSIVE OF NEWZEALAND 9D7N

5
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

ทีพ่ กั

NOVOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง (6) ไร่วอเตอร์พคี ฟาร์ม-ควีนส์ทาวน์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ วอเตอร์พีคฟาร์ม ไร่วอเตอร์พีคฟาร์ม เพื่อล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบ
วาคาทีปู และเมืองควีนส์ทาวน์ ที่โอบล้ อมด้ วยขุนเขาในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ จากนั้นให้ ท่าน
ได้ ชมการแสดงการตัดขนแกะและสุนัขต้ อนแกะหรือจะเดินถ่ายรุปบรรยากาศของฟาร์มริมทะเลสาบ
วาคาทีปู

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร… บริการท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ BUFFET BBQ
จากนั้ น นํา ท่า นสู่โรงแรมที่พั ก จากนั้ น อิสระให้ ท่า นได้ ใช้ เ วลาในการช้ อปปิ้ งเลื อกซื่ อของภายในเมือ ง
มากมายรวมทั้งสิ่งที่ไม่ ควรพลาดไปกับ แฮมเบอร์ เ กอร์ ชื่ อ ดังของเมืองควี น ส์ทาวน์ FERGBURGER
หรือ ท่านจะเลือกทดลองกระโดดบันจี้จ้ัมพ์แห่งแรกของโลกกับ AJ HACKETT BUNGY (ไม่รวมใน
อัตตาค่าบริการ ในกรณีท่ที า่ นสนใจกรุณาแจ้ งล่วงหน้ า)

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหาร …. บริการท่านด้วยเมนู อาหารจี น
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ทีพ่ กั

NOVOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเท่

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง (7) แอร์โรว์ทาวน์-เมืองครอมเวล-HERMITAGE HOTEL MT.COOK
เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยวชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” (Arrowtown) เป็ นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา
ที่น่ี เป็ นเมืองขุดทองเก่าที่อนุ รักษ์ เอาไว้ อย่างดีท่สี ุด ในยุ คตื่นทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่ า
7,000 คน และเป็ นเพี ยงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลื ออยู่ เพี ยงไม่ก่ีแห่ ง ซึ่ งไม่ ได้ แปรสภาพเป็ น
เมืองร้ าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็ นเมืองที่พัฒนาอย่างทันสมัย แม้ ว่าแอร์โรว์ทาวน์จะเป็ นเมืองเล็กๆ แต่
ก็เต็มไปด้ วยนักท่องเที่ยว จากนั้นนําท่านแวะซื้อผลไม้ นานาชนิด ณ เมืองครอมเวล โดยทางร้ านสามารถ
แพคผลไม้ ใส่กล่องเพื่อนํากลับเมืองไทย

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร บริการอาหารท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ WESTERN
นําท่านสู่โรงแรมที่พักที่มีวิวดีท่สี ดุ ของนิวซีแลนด์ฝ่ังใต้ ท่มี ีวิวของ
เทือกเขาเมาส์คุก อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติอาโอรากิ และเป็ น
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเมาส์คุกมีความ
สูงถึ ง 3,754เมตร มีหิมะและธารนํ้า แข็งปกคลุ มตลอดปี ให้
ท่านได้ ใช้ เวลาได้ เต็มที่
บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารโรงแรม บริการอาหาร
ท่านด้วยเมนู อาหารสไตล์ WESTERN
HERMITAGE HOTEL MT.COOK หรือเทียบเท่า

คา่
ที่พัก
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วันแปดของการเดินทาง (8) ธารน้ าแข็งทัสมัน-พิพธิ ภัณฑ์เซอร์เอ็ดมันด์ ฮิลลารี-ทะเลสาบปูคากิทะเลสาบเทคาโป-ไคร์ชเชิรช์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ท่ า นสามารถนั่ งเฮลิ ค อปเตอร์ ชมความสวยงามของ
ธารน้ าแข็ งทัสมัน ให้ ท่านได้ สัมผัสความงามของธารนํ้า แข็ง
ด้ วยตัวท่านเอง (ค่านั่งเฮลิคอปเตอร์รวมอยู่ในรายการ) เข้ าชม
พิพิธภัณฑ์เซอร์เอ็ ดมันด์ ฮิลลารี (Sir Edmund Hillary
Centre) นักปี นเขาชาวนิวซีแลนด์ท่ใี ช้ ยอดเขาเม้ าท์คุกเป็ นการ
ฝึ กซ้ อ มในการปี นเขาจนเกิดความชํานาญก่อนจะเป็ นผู้พิ ชิต
ยอดเขาเอเวอเรสต์คนแรกของโลก และกลายเป็ นวีรบุรุษของชาวนิวซีแลนด์ ให้ ท่านได้ ชมภาพถ่ายที่จัด
แสดงในการปี นเขา และการผจญความหนาวบนยอดเขาสูง
เทีย่ ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารญีป่ ุ่ น
จากนั้ นนําท่านสู่เมือ งไคร์ชเชริ รช์ ในระหว่ างทางเราจะนํา ท่า นผ่ า นชม ทะเลสาบปู คากิ ทะเลสาบที่
สวยงามจนได้ ช่ ือว่า MILLION DOLLAR VIEW ซึ่งที่ทะเลสาบแห่งนี้ท่านจะสามารถมองเห็นยอดเขา
เมาส์คุก จากนั้ น นํา ท่า นชมทะเลสาบเทคาโป เป็ นทะเลสาบที่มีผืนนํ้า สีเ ขี ยวอมฟ้ าหรื อ สีเ ทอร์ คอยส์
จากนั้ น นํา ท่ า นเดิ น ทางถึ ง เมื อ งไครสต์เ ชิ ร ์ช (CHRISTCHURCH) เมื อ งสี เ ขี ย วแห่ ง โลกใต้ เมื อ
ท่ามกลางธรรมชาติในซีกโลกใต้ ท่อี วลไปด้ วยกลิ่นอายแบบอังกฤษและเป็ นจุ ดเริ่มต้ นของการท่องเกาะใต้
ของนิวซีแลนด์

คา่

บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
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ที่พัก

NOVOTEL CHRISTCHURCH CATHEDRAL SQUARE หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง (9) สนามบินไคร์ชเชิรช์ -สนามบินโอ๊คแลนด์-สนามบินสุวรรรภูมิ
เช้ า
บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารโรงแรม
09.00 น.
นําท่านออกเดินทางสู่เมืองโอ๊คแลนด์ โดยเที่ยวบิน นิวซีแลนด์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ NZ530
10.20 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินโอ๊คแลนด์
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในสนามบิน
13.10 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG492
20.25 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว(ผูใ้ หญ่)ลด

ลูกค้าทัว่ ไป

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

199,800. 189,800. 179,800. 169,800. 34,800. 30,000. -

197,800. 187,800. 177,800. 167,800. 34,800. 30,000. -

198,800. 188,800. 178,800. 168,800. 34,800. 30,000. -

หมายเหตุ - กรณีไม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ลดท่านละ 4,000 บาท

คะแนนสะสมสาหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง

สมาชิกบัตรหลัก

สมาชิกบัตรเสริม

ผูใ้ หญ่

1978

1978

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)

1878

1878

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )

1778

1778

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )

1678

1678

พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )

348

348

มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)

1698

1698

-

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
คะแนนสะสมที่ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชาระจริง
สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ พร้อมภาษีสนามบินทุกแห่ง
ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ ในรายการ หรือระดับเดียวกัน
ค่าธรรมเนียมวีซ่า ( สําหรับผู้ถอื หนังสือเดินทางไทย )
ค่าอาหาร, ค่าเข้ าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าใช้ จ่ายของมัคคุเทศก์ท่คี อยอํานวยความสะดวกให้ กบั ท่านในตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 2,000,000.- บาท
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อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าทําหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชื้ อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก !!!!!
ไม่รวมกิจกรรม เช่น AJ HACKETT BUNGY, SHOTOVER

เงื่อนไขการชาระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 30,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย

สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)

เลขที่ 639-1-00263-9

บัญชีกระแสรายวัน

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่เคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคน
ส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะ
ทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มอี ายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มคี วามประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การ
ท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ น
ทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ ง
ให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่าน
อื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ หรือไม่ ให้ บริการแก่ท่านที่เป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที่จองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ แก่
ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
NORTH AND SOUTH EXCLUSIVE OF NEWZEALAND 9D7N

11
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล...กันและกัน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ าก่อน
เดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน

ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ

10. ในกรณีท่ที ่านขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ม
เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่านั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจากเหตุผล
ส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่ อไปในทางเสื่อม
เสีย รวมถึงการที่มไิ ด้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือดําเนินการใด
ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์น้ันๆ หากท่านผู้เดินทาง
ซื้อตัว๋ หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการ
ท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยน
รายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า
5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสยั
อาทิ การล่ าช้ าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประท้ วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่ อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษา
ผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ จะคืน
เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้นั ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่
ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่
ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถ
เลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่งั บนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตัว๋ เครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือกตําแหน่ง
ที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตําแหน่ งที่น่ัง
แบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีท่ไี ด้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไป
ท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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