กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
12.30 น.

15.30 น.
18.55 น.
19.45 น.

วันที่สอง
09.30 น.

เที่ยง

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ไครส์เชิ รช์
คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคำน์ เตอร์ K
สำยกำรบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ โดยสำยกำรบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ977
เดินทางถึง สนำมบิ นนำนำชำติ ชำงฮี ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
นาท่านเหินฟ้ าสู่ เมืองไครส์เชิ รช์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์
เทีย่ วบินที่ SQ297
ไครส์เชิ รช์ – ไครส์เชิ รช์ (เที่ ยวชมเมือง) – ทะเลสำบเทคำโป – อนุสำวรียส์ ุนัขต้อน
แกะ
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิรช์ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ
พิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ต่อมานาท่านเดินทางไปยัง เมืองไครส์เชิ รช์ ที่ได้รบั
สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ” เมืองนี้เป็ นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะ
ใต้ของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็ นเมืองที่มกี ารพัฒ นาความทันสมัยหากแต่ยงั คงความงามของ
ธรรมชาติไว้ได้อ ย่างกลมกลืน จึงทาให้เราสามารถเห็นเมืองที่ส วยงามและเต็มไปด้ว ย
ดอกไม้ทวเมื
ั ่ อ ง และยังเป็ นเมืองที่ได้รบั อิทธิพ ลจากอัง กฤษโดยตรง รวมทัง้ ได้รบั การ
คัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็ น 1 ใน 10 เมืองทีน่ ่ าอยูป่ ระจาปี 2013 อีกด้วย ซึง่ ท่าน
จะได้ชม Riccarton House and Brush มรดกทางวัฒนธรรมที่มเี อกลักษณ์ ของประเทศ
นิวซีแลนด์ ประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ 2 แห่ง ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะที่
สวยงามและสวนสวยล้อมรอบด้วยแม่น้ าเอวอน โดยตัง้ อยู่ท่ามกลางป่ าพุ่มไม้พน้ื เมืองทีม่ ี
ต้ น ไม้ Kahikatea อายุ ม ากกว่ า 600 ปี ต่ อ ด้ ว ยน าท่ า นชม สวนสำธำรณะแฮกลี ย์
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทร่ี ่มรื่นเขียวขจี ซึ่งใกล้ๆ กันนัน้ จะมีพพิ ธิ ภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ท่ี
บอกเล่ าเรื่อ งราวความเป็ น มาของชาวนิว ซีแลนด์ให้ท่ านได้เรีย นรู้ อีก ทัง้ ในเมือ งยังมี
แม่น้ ำเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะและกลางเมืองอย่างสงบเยือก
เย็นซึ่งจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายน้ าที่ไหลเอื่อย มีกงิ่ หลิวระย้าอยู่เหนือน้ าเหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมือ งผู้ดี จากนัน้ น าท่ านเดิน ช้อ ปปิ้ งย่านร้านค้าในเมือ งที่เรียกว่า
RESTART ได้อกี ด้วย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน

บ่ำย

คำ่

วันที่สำม
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

น าท่ า นเดิน ทางสู่ ทะเลสำบเทคำโป ทะเลสาบสีเ ทอร์ค วอยซ์ ซึ่ ง เกิด จากหิม ะบน
เทือกเขาเมาท์คุกละลายสู่ทะเลสาบจนทาให้มสี เี ทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของ
ทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันที่จะทาให้
ท่านประทับใจมิรลู้ มื ต่อด้วยเที่ยวชม อนุสำวรียส์ ุนัขต้ อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ
GOOD SHEPHERD ริมทะเลสาบ เป็ นโบสถ์เล็กๆ น่ารักทีป่ ั จจุบนั ยังใช้ประกอบพิธกี รรม
ต่างๆ อยู่ หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิ ล เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรญี่ปนุ่
น ำท่ ำน เข้ ำสู่ ที่ พั ก PEPPERS BLUEWATER RESORT HOTEL, TAKAPO ห รื อ
เทียบเท่ำ
http://www.peppersbluewater.co.nz
ทไวเซิ ล – ควีน ส์ท ำวน์ – ครอมเวลล์ – ร้ำนผลไม้ป้ำโจนส์ – ชมกำรกระโดดบัน
จี้จมที
ั ๊ ่สะพำนคำวำรัว – แอร์โรว์ทำวน์ – ควีนส์ทำวน์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทำวน์ เมืองทีล่ ้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบที่มที วิ ทัศน์
อันงดงามตลอดปี และเป็ นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปทู ่สี วยงามและมีช่อื เสียง
ที่สุ ดในนิว ซีแ ลนด์ ซึ่งเต็มไปด้ว ยกิจกรรมทัง้ กีฬ า การผจญภัยที่โลดโผนและท้าทาย
ความสามารถมากมาย ต่อด้วยนาท่านแวะซือ้ ผลไม้ท่ี เมืองครอมเวลล์ แหล่งผลิตผลไม้
ที่สาคัญของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ ล พีช แพร และเชอร์ร่ี รวมทัง้ ให้ท่านได้แวะ
ซือ้ ผลไม้ ณ ร้ำนผลไม้ป้ำโจนส์ ทีม่ พี น้ื ทีถ่ งึ 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่ โดยมีผลผลิตจาก
ผลไม้ก ว่า 15 ชนิด โดยมีจานวนแอปเปิ้ ลและพีชมากที่สุด แต่ ผลไม้ท่ที ารายได้ให้มาก
ที่สุ ด ก็ ค ือ เชอร์ร่ี ส าหรับ ผลไม้ข องสวนผลไม้ป้ าโจนส์น้ี จะมีราคาไม่ แพงและสดใหม่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ สะพำนคำวำรัว ถ่ายรูปกันทีส่ ะพานประวัตศิ าสตร์ โดยสถานที่
แห่งนี้เป็ นต้นกาเนิดของการเล่นบันจี้จมแห่
ั ๊ งแรกของโลก ต่อด้วยชม กำรกระโดดบัน
จี้จมั ๊ กีฬาทีท่ า้ ทายและวัดใจคนกล้า ซึง่ มีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที
(ท่ ำนใดที่ สนใจกระโดดบันจี้จมั ๊ สำมำรถติ ดต่ อหัวหน้ ำทัวร์ ค่ ำใช้ จ่ำยนี้ ไม่รวมอยู่
ในค่ำบริ กำรทัวร์)
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
จากนัน้ นาท่านชม เมืองแอร์โรว์ทำวน์ เมืองเล็กๆ น่ ารัก ที่ในสมัยโบราณนัน้ เป็ นเมือง
แห่งการขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่าน
เที่ยวชม ซึ่งท่านจะได้ชมเหมืองทองเก่า และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก จากนัน้ นาท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองควีนส์ทำวน์

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
น ำ ท่ ำ น เข้ ำ สู่ ที่ พั ก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL,
QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว
https://www.rydges.com

วันที่สี่

ควีนส์ทำวน์ – ล่องเรือกลไฟโบรำณ – วอลเตอร์พีคฟำร์มโชว์ – นัง่ กระเช้ ำกอนโด
ล่ำสู่ยอดเขำบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) – ควีนส์ทำวน์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วอลเตอร์ พี ค ฟ ำร์ ม โดยการ นั ่ง เรื อ กลไฟ โบรำณ TSS
EARNSLAW ที่ม ีอ ายุ เกือ บ 100 ปี ชมทิว ทัศ น์ อ ัน งดงามของทะเลสาบวาคาทีปู แ ละ
เมืองควีนส์ทาวน์ ซึง่ เพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัด
ขนแกะ และโชว์สุนขั ต้อนแกะจากฟาร์มพืน้ เมืองในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทำวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อสิ ระท่านช้อปปิ้ งใน
เมืองควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมทีน่ ่ าสนใจก็คอื นัง่ เรือเร็ว SHOTOVER JET สร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ.1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ นเรือทีไ่ ด้รบั การออก
เเบบเป็ นพิเศษ ลาตัวทาด้วยอลูมเิ นียมอย่ างหนาแน่ น เเล่นด้วยความเร็วสูง และตื่นเต้น
เร้าใจ ซึ่งได้รบั การยอมรับจากทัวโลก
่
(กำรนั ง่ เรือเจ็ท โบ๊ท ซึ่ งเป็ นทัวร์นอกรำยกำร
ค่ ำใช้ จ่ำยนี้ ไม่รวมอยู่ในค่ ำบริ กำรทัวร์ สำหรับท่ ำนที่ สนใจ กรุณ ำติ ดต่ อ หัวหน้ ำ
ทัวร์) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขำบ็อบส์พีค นัง่ กระเช้ากอนโดล่า ดื่มด่ ากับความ
สวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พคี ต่อด้วยความสนุ กสนานกับการเล่นลูจจ์
ตามทางคดเคีย้ ว ผ่านอุโมงค์อนั สุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึง่ ท่านจะตื่นเต้น
และประทับใจมิรลู้ มื ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่ำนละ 1 รอบ )
รับ ประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภัต ตำคำร **เมนู พิ เศษ กุ้ง มัง กรนิ วซี แลนด์ และหอย
เป๋ำฮื้อนิ วซีแลนด์**
น ำ ท่ ำ น เ ข้ ำ สู่ ที่ พั ก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL
QUEENSTOWN หรือเทียบเท่ำ 4 ดำว
https://www.rydges.com

เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่ห้ำ
เช้ำ

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่หก
เช้ำ

ควีนส์ทำวน์ – ทะเลสำบวำนำคำ – เมืองฮำสท์ – ธำรน้ำแข็งฟรำนซ์โจเซฟ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ธำรน้ำแข็งฟรำนซ์โจเซฟ ผ่านเมืองวานาคา เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ
วานาคา แวะให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอันงดงามของ ทะเลสำบวำนำคำ ระหว่างทางแวะ
ชมโลกปริศนา (PUZZLE WORLD) ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่ าพิศวง เช่น บ้าน
ปริศนาที่ดูแ ล้ว เหมือ นเอนแต่ หากเข้าไปภายในจะสร้างบรรยากาศให้ รู้ส ึกเหมือนบ้าน
ไม่ได้เอียง หรือห้องที่เหมือนมีตานับร้อยจ้องมองเราอยู่ (ไม่รวมค่ ำเข้ำชม) ซึ่งที่น่ีด้าน
นอกท่านสามารถถ่ายรูปกับสิง่ ปลูกสร้างลักษณะแปลกตา แวะเข้าห้องน้ าจาลองตามสมัย
โรมันได้ทน่ี ่ี จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ธารน้ าแข็งฟรานซ์โจเซฟโดยผ่าน เมืองฮำสท์ เป็ น
เส้นทางทีส่ วยงามมาก ซึง่ เป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร (แบบบุฟเฟ่ ต)์
นาท่านชม ธำรน้ ำแข็งฟรำนซ์โจเซฟ ธารน้ าแข็งที่มคี วามสวยงามและมีช่อื เสียงในวน
อุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ โดยชาวเมารีเชื่อกันว่าธารน้ าแข็งแห่งนี้เกิดจากตานานชายหญิงคู่หนึ่งพากันปี นเขาแล้วฝ่ ายชายพลัดตกมา ฝ่ ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนน้ าตาเต็ม
พื้นที่น้ี จนต่อมากลายเป็ นน้ าแข็งในที่สุด เป็ นธารน้ าแข็งอยู่ในเขตป่ าชื้น และชมความ
มหัศจรรย์ของธารน้ าแข็งอันงดงามที่เคลื่อนตัว ลงมาอย่างต่อเนื่ องตลอดทศวรรษ ที่ยงั
เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่ จะเห็นว่าธารน้ าแข็งมีสขี าวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกต
อัน งดงามประดับ ด้ว ยป่ าเฟิ ร์น ยัก ษ์ ท่ีเขีย วชอุ่ ม ตลอดทัง้ ขุ น เขา (ท่ ำ นใดสนใจนั ง่
เฮลิ คอปเตอร์ชมควำมงำมของธำรน้ ำแข็งฟรำนซ์โจเซฟ กรุณำติ ดต่ อหัวหน้ ำทัวร์
ค่ำใช้จ่ำยนี้ ไม่ได้รวมอยู่ในค่ำทัวร์)
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นำท่ ำนเข้ำสู่ที่พกั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAAST หรือเที ยบเท่ ำ 4
ดำว
https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/
ฟรำนซ์โจเซฟ – โฮกิ ติกะ (เมืองแห่ งหยก) – เกรย์เมำท์ – นั ง่ รถไฟสำยโรแมนติ ก
ทรำนซ์อลั ไพน์ – ไครส์เชิ รช์
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมำท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิ ติกะ เมืองแห่งหยกซึง่ ชาว
เมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทาให้สุขภาพแข็งแรงและจะนาอานาจ
โชคลาภมาสู่ตนและครอบครัว อีกทัง้ ยังให้ท่านได้เลือกซือ้ เป็ นของฝากและของทีร่ ะลึก

เที่ยง
บ่ำย

คำ่

วันที่เจ็ด
เช้ำ

10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาส เพื่อ นัง่ รถไฟสำยโรแมนติ กทรำนซ์อลั ไพน์
ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป ซึ่งเป็ นรถไฟสายเดียวที่วงิ่ ผ่ านเทือกเขาต่ างๆ ใช้
เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทีท่ ่านนังรถไฟสองข้
่
างทางนัน้ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ท่ี
งดงามยิง่ นักเป็ นภาพแนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตา ซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไป
เกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขาหิมะสีขาวสะอาดตา และน้ าตกสายไหมเกิดจากการ
ละลายของหิมะบนยอดเขา ซึ่งเป็ นทัศนียภาพหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จน
มาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิ รช์
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
น ำ ท่ ำ น เข้ ำ สู่ ที่ พั ก IBIS CHRISTCHURCH HOTEL, CHRISTCHURCH ห รื อ
เทียบเท่ำ 4 ดำว
https://accorconferences.co.nz/hotels/ibis-christchurch/
ไครส์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม
หลังรับประทานอาหาร นาท่านเดินทางสู่ ท่ ำอำกำศยำนเมืองไครส์เชิ รช์ เพื่อตรวจเช็ค
เอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ298
เดินทางถึง สนำมบิ นชำงฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง: เมษำยน 01 – 07 , 10 – 16, 22 - 28
อัตรำค่ำบริกำรท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่ำน
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริ ม
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนพักห้องเดียว ท่ำนที่ 3 ลด

รำคำรวมตั ๋ว รำคำไม่รวมตั ๋ว
91,900
60,900
82,900
54,900
78,000
54,500
68,900
51,900
11,500
11,500
1,000
1,000

หมำยเหตุ: กรุณำอ่ำนเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทำกำรจองทัวร์และชำระค่ำมัดจำ
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผู้ร่วมเดินทางตัง้ แต่

10 ท่านขึน้ ไป บริษัทขอสงวน

สิทธิ ์ในการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางต่ ากว่า10ท่านโดยจะแจ้ง
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่ างกันเนื่อ งจาก ตรงกับวัน หยุดยาว เทศกาลต่ างๆทัง้ ของไทยและประเทศ
ออสเตรเลีย ราคาตั ๋วเครือ่ งบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่รบั ผิด ชอบต่ อ การถู ก ปฎิเสธหรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน และ
อุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
- ราคานี้ อ าจเปลี่ยนแปลงได้ต ามความเหมาะสม เนื่ อ งจากการผกผัน ของราคาค่ าน้ ามัน
เชือ้ เพลิงทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ในภายหลังการออกราคานี้

อัตรำนี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้ในรายการเท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ -ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้
เท่านัน้
- ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้ าทัวร์ผู้มปี ระสบการณ์ นาเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก
ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ 1 ท่าน
- ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
- ค่าโรงแรมที่พ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พร้อม
อาหารเช้า โรงแรมส่ ว นใหญ่ ในยุโรปจะไม่ม ีเครื่อ งปรับ อากาศ เนื่ อ งจากอยู่ในแถบที่ม ี
อุณ หภูมติ ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเท
รดแฟร์ หรือ การประชุ ม ต่ า งๆ อัน เป็ นผลที่ท าให้ ต้ อ งมีก ารปรับ เปลี่ย นย้า ยเมือ งโดย
คานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุและการเจ็บป่ วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัย
-

ไทยวิวฒ
ั น์ จากัด
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทาง น้ าหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของ
ท่านเอง น้าหนักไม่เกิน 7 กก. (สาหรับสายการบินภายในประเทศ 23 กก. / ท่าน)
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
ค่าอาหาร และเครือ่ งดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ำกรุป๊ 3,200 บำท

- แจกฟรี น้าดื่มวันละ 1 ขวด

อัตรำนี้ ไม่รวม
- ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกาหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ำครอบครัวหรือวีซ่ำเดี่ ยว 5,590 บำท (ราคาขึน้ อยู่กบั
อัตราแลกเปลีย่ น)
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
- ค่าภาษีท่องเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุป๊ กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
ป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
- และในกรณีลูก ค้ายกเลิก การเดิน ทาง แต่ ทางบริษัทฯได้ดาเนินการออกตั ๋วไปแล้ว นัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- ในกรณี ท่อี อกตั ๋วเครื่อ งบินไปแล้วลูก ค้าไม่ส ามารถเดิน ทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ป ระสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อ ง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ กาหนดให้น้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็ก
ทีส่ ามารถนาขึน้ เครือ่ งได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)

- ในบางรายการทัว ร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือ สายการบิน อื่น
น้าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

เอกสำรในกำรยื่นขอวีซ่ำ
- พำสปอร์ตเล่มจริ ง มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน ควรมีหน้าว่างอย่างน้อย 3
หน้า กรณีพาสปอร์ตชารุดหรือมีรอยฉีกขาดไม่สามารถใช้งานได้ (พาสปอร์ตเล่มเก่าทีม่ วี ซี ่า
ในกลุ่มประเทศอื่นๆทีห่ มดอายุไปแล้วสามารถนามาแสดงเพิม่ เติมเพื่อให้ง่ายต่อการอนุ มตั วิ ี
ซ่า)
- รูปถ่ำยสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังเป็ นพื้นสีขาว หน้ าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรือผ้าคลุม
ใดๆ ยกเว้นผ้าคลุมศีรษะทางศาสนา ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
- ถ่ำยสำเนำ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
ทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า / สูตบิ ตั รในกรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริบรู ณ์
- หนังสือรับรองกำรทำงำน (มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันทีข่ อวีซ่า)
** กรณี พ นั ก งานบริษัท หนั งสือ รับ รองออกโดยบริษัท /สัง กัด ที่ท่ า นท างานอยู่โดยระบุ
ตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนปั จจุบนั วันเดือนปี ทีเ่ ริม่ ทางานกับบริษทั (เป็ นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษไทยใช้ได้ทงั ้ คู่) จะต้องพิมพ์ลงบนหัวกระดาษบริษทั ฯ พร้อมประทับตราบริษทั ฯ และลง
นามโดยผูม้ อี านาจ จึงถือเป็ นสมบูรณ์
** กรณีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอสาเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือ
รับรองบริษัท ต้อ งมีช่อื เป็ นเจ้าของกิจการ หรือ คณะกรรการเท่านัน้ คัดสาเนาไม่เกิน 3
เดือน
- กรณี เป็ นนักเรียนนักศึกษำ จะต้องมีหนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา ตัวจริง เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านัน้
- อำชี พอื่ นๆ ในกรณีท่ปี ระกอบอาชีพอิสระ, แม่บ้าน หรือ ค้าขายไม่ได้จดทะเบียนการค้า
ฯลฯ อาชีพ ที่ไม่ส ามารถออกหนังสือ รับ รองการท างานได้ ต้อ งท าจดหมายชี้แจงตนเอง
สามารถออกเองได้ หรือใช้แบบฟอร์มทีท่ างบริษทั ส่งให้กไ็ ด้
- หลัก ฐำนกำรเงิ น ส าเนาสมุดบัญ ชีอ อมทรัพ ย์ หรือ เงิน ฝากประจา จากทางธนาคาร
ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดตจนถึงปั จจุบนั
- กรณี บริ ษทั ออกค่ำใช้ จ่ำยกับผู้เดิ นทำง นอกเหนือจากเอกสารข้างต้นแล้วทางบริษทั ต้อง
ออกจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่าย และการกลับมาทางานของผู้เดินทาง โดยระบุช่อื ผู้เดินทาง และเหตุผลที่จดั การ
เดินทางนี้ในจดหมายด้วย
- กรณี เด็ ก อำยุ ต่ำ กว่ ำ 20 ปี เดิน ทางไปกับ บิด าหรือ มารดาท่ านใดท่ า นหนึ่ ง ต้ อ งท า
จดหมายยินยอมโดยบิดาหรือมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควาจานงค์ในการอนุ ญาตให้
บุ ต รเดิน ทางไปกับ อีก ท่ า นหนึ่ ง ได้ ณ ว่ า ที่ก ารอ าเภอหรือ เขตโดยมีน ายอ าเภอห รือ
ผูอ้ านวยการเขต ลงลายชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
####################################################################
- หากสถานทู ต มีก ารเรีย กสัม ภาษณ์ บ างท่ า น ทางบริษั ท ฯใคร่ข อความร่ว มมือ ท่ า นไป
สัมภาษณ์ ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้ นี้ จะมีเจ้าหน้าของบริษัทฯไปอานวย
ความสะดวกให้
- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไม่ให้เข้าประเทศเป็ นการถาวร และ
ไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว
- สถานทูตไม่มนี โยบายการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ อ้ งขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา
วีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
- กรณีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั พิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทาการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ
จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
## กำรพิ จ ำรณำว่ ำ จะได้ ร บ
ั วี ซ่ ำ หรื อ ไม่ นั ้น เป็ นดุล ยพิ นิ จของสถำนทู ต

เท่ ำนั น้ มิ ใช่ บ ริ ษัท ทัวร์ กำรเตรี ยมเอกสำรที่ ดี และถูก ต้ องจะช่ วยให้ ก ำร
พิ จำรณำผลวีซ่ำของท่ำนง่ำยขึน้ ##

