นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 6 วัน 4 คืน
ไคร้สท์เชิรช์ -เทคาโป-ควีนส์ทาวน์-ทไวเซิล-แอร์โรว์ทาวน์
ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคคูร่า ชมเมืองไคร้สท์เชิรช์
ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิ ตการตัดขนแกะ

พร้อมลิ้มรสกุง้ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
โดยสายการสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ)
ขอนำท่ำนเดินทำงสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ ประเทศทีม่ คี วำมงดงำมของธรรมชำติไม่รลู้ มื และนำท่ำน
เทีย่ วชมสถำนทีข่ น้ ึ ชือ่ ของเกำะใต้ ดังนี้
เทคาโป
ชมทะเลสำบทีม่ สี เี ขียวอมฟ้ ำ ซึง่ สีพเิ ศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งของภูเขำทีม่ ี
หิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงสูท่ ะเลสำบ
เม้าท์คกุ
ยอดเขำเม้ำท์คกุ ทีม่ เี ทือกเขำสูงถึง 3,755 เมตร ยอดเขำทีส่ งู ทีส่ ดุ ของนิวซีแลนด์
ควีนส์ทาวน์
เมืองทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสำบวำคำทีปู เมืองในฝั นของนักท่องเทีย่ ว ดืม่ ดำ่ กับควำมงำมของ
เมืองควีนส์ทำวน์ ล่องเรือไปบนทะเลสำบกับเรือกลไฟโบรำณ ชมกำรตัดขนแกะและสุนขั
ต้อนแกะ

แอร์โรว์ทาวน์

ไคคูร่า
ไคร้สท์เชิ รช์

ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขำ เมืองขุดทองเก่ำทีอ่ นุรกั ษ์เอำไว้อย่ำงดีทสี ่ ดุ ในยุคตืน่ ทองตัง้ แต่ปี 1865
หนึง่ ในเมืองขุดทองสมัยเก่ำทีเ่ หลืออยูเ่ พียงไม่กแี ่ ห่งเคยรุง่ เรืองมำกในด้ำนกำรขุดทอง และ
ทีน่ ีใ่ นช่วงฤดูใบไม้รว่ งยังเป็ นจุดชมใบไม้เปลีย่ นสีได้งดงำมทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ในนิวซีแลนด์
เมืองแห่งกำรล่ำปลำวำฬ ซึง่ ครัง้ หนึง่ ในอดีตเมืองนี้เป็ นเมืองหนึง่ ทีม่ กี ำรล่ำปลำวำฬอย่ำง
มำก นำท่ำนล่องเรือชมปลำวำฬทีส่ ว่ นใหญ่มำหำกินบริเวณเมืองไคคูรำ่ แห่งนี้
เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร์ ชมยอดเขำแคชเมียร์ ทีท่ ำ่ น
สำมำรถมองเห็นเมืองไคร้สท์เชิรช์ ได้ทงั ้ เมือง ชมควำมงำมของแม่น้ ำเอว่อน

กาหนดการเดิ นทาง 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. /16-21 เม.ย. /15-20 พ.ค.2562
วันแรก
09.00 น.

12.15 น.
15.45 น.
19.50 น.
วันที ส่ อง
10.40 น.

กลางวัน
บ่าย

ปรับราคาทัวร์
25 ธ.ค.2561

กรุงเทพฯ-สิ งคโปร์
คณะฯพร้อมกันทีส่ นามบินนานาชาติสวุ รรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K8-20
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง
และสัมภาระ
นาท่านเหินฟ้ าสูป่ ระเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ 975
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ297
ไคร้สท์เชิ รช์ -เทคาโป
เดินทางถึง เมือง ไคร้สท์เชิ รช์ เกาะใต้ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูต่ วั เมือง จากนัน้ นาท่านนาท่านชมเมืองที่
ได้ชอ่ื ว่าเป็ น “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจา
เมือง ชมความงามของแม่น้าเอว่อน (โดยทัวร์จะไม่พาไปบริเวณทีเ่ ป็ น Red Zone) จากนัน้ นาท่านชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมียร์ฮลิ ล์ ซึง่ ท่านสามารถชมทัศนียภาพของนครไคร้สท์เชิรช์ ได้ทงั ้
เมืองจากยอดเขานี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ เทคาโป นาท่านชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่ สี เี ขียวอมฟ้ า ซึง่ สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุ
ผสมกับธารน้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงสูท่ ะเลสาบแห่งนี้ในฤดูหนาวจะกลายเป็ น
น้าแข็ง สามารถเล่นสเก็ตน้าแข็งได้ จากนัน้ นาชมโบสถ์ขนาดเล็ก The Church of Good Sheperd
ซึง่ ในปั จจุบนั ยังใช้ในประกอบพิธกี ารต่างๆอยู่ เมือ่ ท่านเข้าไปในโบสถ์ ให้ทา่ นตะลึงกับความงดงาม
ของทะเลสาบสีเทอควอยซ์ เมือ่ มองผ่านหน้าต่างของโบสถ์ ชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ Kolly สร้าง
ไว้เพือ่ เป็ นการยกย่องคุณความดีและความสามารถทีช่ ว่ ยชาวนิวซีแลนด์ในการต้อนแกะ

คา่

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร จากนัน้ อิสระให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ าม
เช้า

เทคาโป-ควีนส์ทาวน์ -ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอร์พีคฟาร์ม-ชมโชว์ตดั ขนแกะ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูค่ วีนส์ทาวน์ ผ่านทะเลสาบปูคากิ
ซึง่ ท่านสามารถเห็นยอดเขาเม้าท์คกุ ตัง้ อยูบ่ ริเวณเทือกเขาเซ้าท์เทิรน์ แอลป์ ซึง่ เป็ นยอดเขาทีส่ งู
ทีส่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึง่ ในยามทีอ่ ากาศสดใส สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คกุ ทีส่ งู ถึง 3,753
เมตร ทีอ่ ยูใ่ นแนวเทือกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามีหมิ ะและธารน้าแข็งปกคลุมตลอดปี (ท่ำนใดต้องกำร
ขึน้ เฮลิคอปเตอร์ เพือ่ จะชมยอดเขำ กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์ 1-2 วัน เนือ่ งจำกมิได้รวมอยูใ่ นรำยกำร
รำคำเฮลิคอปเตอร์ ขึน้ อยูก่ บั ระยะเวลำในกำรชม) จนกระทังเดิ
่ นทางถึงเมืองควีนส์ทาวน์ เมือง
ท่องเทีย่ วอันดับ 1 ของเกาะใต้ ตัง้ อยูร่ มิ ทะเลสาบวาคาทีปู ทะเลสาบแสนสวยทีล่ อ้ มรอบด้วยต้นหลิว
และเทือกเขารีมาร์คเคเบิล้ สวยงามอย่างยิง่ และยังใช้เป็ นทีป่ ระกอบฉากถ่ายทาภาพยนตร์เรือ่ งดัง
แห่งยุคเดอะลอร์ดออฟเดอะริงอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูท่ า่ เรือเพือ่ นาท่าน ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีม่ อี ายุเก่าแก่กว่าเกือบร้อยปี
ซึง่ ในอดีตเคยใช้เป็ นเรือขนถ่านหิน และยังใช้ถ่านหินเป็ นเชือ้ เพลิงในการแล่นเรืออีกด้วย และยังใช้
มาจนถึงปั จจุบนั ท่านสามารถเดินชมภายในเรือทีม่ เี ครือ่ งยนต์แบบโบราณ พร้อมรับฟั งเพลงขับ
กล่อมจากเปี ยโนอันแสนไพเราะ ให้ทา่ นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ
(ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยุดให้บริ การเพือ่ ปรับปรุงเรือให้อยู่ในสภาพที ่
สามารถต้อนรับนักท่องเที ย่ วได้อย่างยาวนาน ดังนัน้ ในช่วงเดือนดังกล่าว จะโดยสารเป็ นเรือ
ชนิ ดอืน่ ข้ามไปยังเกาะวอลเตอร์พีคแทน) จนกระทังถึ
่ ง วอลเตอร์พีคฟาร์ม Walter Peak
Farm Tour ชมการแสดงการตัดขนแกะ และสุนขั ต้อนแกะแสนรูส้ ายพันธุฮ์ นั เตอร์คอลลี่ ซึง่ จะใช้
สายตาในการควบคุมฝูงแกะ พร้อมกับการให้อาหารแกะแสนน่ารักทัง้ หลายก่อนนาท่านโดยสารเรือ
กลับสูค่ วีนส์ทาวน์ อิสระให้ทา่ นชมเมืองและช้อปปิ้ งสินค้าจากย่านใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์
เพลิดเพลินกับการชมวิวในเมือง ชิมของหวานชือ่ ดัง รีมาร์คเคเบิล้ สวีท และร้านไวน์ และถ่ายภาพกับ
มุมสวยงามต่าง ๆ อาทิ หอนาฬิกา วอร์คกิง้ สตรีท เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที ส่ ี ่
เช้า

เที่ ยง
บ่าย

คา่

วันที ห่ ้า
เช้า

ควีนส์ทาวน์ -แอร์โรว์ทาวน์ -ครอมเวลล์-โอมาราม่า-ทไวเซิ ล-ฟาร์มปลาแซลมอน-ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นาท่านผ่านชมกิจกรรมท้าความเสียวทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ดุ ของนิวซีแลนด์นนคื
ั ่ อการกระโดดบันจี
้ ้จมั พ์ กีฬา
ท้าความหวาดเสียวทีม่ ตี น้ กาเนิดทีป่ ระเทศนิวซีแลนด์ หรือนังเรื
่ อเร็ว Overjet Boat ทีท่ งั ้ ตื่นเต้นและ
หวาดเสียวในขณะทีเ่ รือพาลัดเลาะไปตามแม่น้าซ็อตโอเว่อร์ ผ่านโขดหินทีย่ น่ื ออกมาโดยคนขับผู้
ชานาญ (รำยกำรนี้ไม่รวมอยู่ในค่ำทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้ำทัวร์เพือ่ ทำกำรจองคิวล่วงหน้ำ 2-3 วัน)
นาท่านชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์ ” ซึง่ เป็ นเมืองเล็กๆตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขา ทีน่ ่ีเป็ นเมือง
ขุดทองเก่าทีอ่ นุรกั ษ์เอาไว้อย่างดีทส่ี ดุ ในยุคตื่นทอง ปี คศ1865 เคยมีประชากรมากกว่า7,000คน
และเป็ นเพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่า ทีเ่ หลืออยูเ่ พียงไม่กแ่ี ห่ง ซึง่ ไม่ได้แปรสภาพเป็ นเมืองร้าง
หรือเปลีย่ นรูปแบบไปเป็ นเมืองทีพ่ ฒ
ั นาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็ นเมืองเล็กๆ แต่กเ็ ต็มไป
ด้วยนักท่องเทีย่ ว สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวลล์ ให้ทา่ นแวะซือ้ ผลไม้สดนานา
ชนิดของนิวซีแลนด์ (ตามฤดูกาล) แยมผลไม้ ช็อคโกแล็ต ขนมอบแห้ง หรือชิมไอศครีมโฮกีโ้ ปกี้
และอืน่ ๆ ก่อนเดินทางสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองเล็กๆ ทีส่ วยงามบนทีร่ าบสูงโอบล้อมด้วยเทือกเขา
สูงทีส่ วยงาม ได้ชอ่ื ว่าเป็ นเมืองแห่งเครือ่ งร่อน ซึง่ มีลมแรงเหมาะสาหรับผูท้ ช่ี น่ื ชอบการเล่นเครือ่ ง
ร่อน อีกทัง้ เมืองนี้ยงั มีทพ่ี กั และรีสอร์ทเล็กๆ น่ารัก ไว้สาหรับต้อนรับนักท่องเทีย่ ว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบาร์บีคิว
นาท่านแวะชมฟาร์มปลาแซลมอน Salmon Farm ทีเ่ มืองทไวเซิล ให้ทา่ นได้ชมวิธกี ารเพาะเลีย้ ง
ปลาแซลมอนซึง่ ทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหารปลาและนอกจากนัน้ ยังสามารถเลือกซือ้ และ
ชิมปลาแชลมอนสดๆได้อกี ด้วย จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไคร้สเชิ รช์ ระหว่างทางให้ทา่ น
ได้แวะช้อปปิ้ งสินค้าทีร่ ะลึกของประเทศนิวซีแลนด์ อาทิ ครีม รกแกะหรือครีมหน้าเด้ง เซรัมรกแกะ
่
ช้อคโกแล็ต ผลิตภัณฑ์บารุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ ขนแกทีน่ ามาผลิต
อย่างดี พร้อมบรรจุหบี ห่อให้ทา่ นซือ้ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ -ไคคูร่า-ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสูเ่ มือง ไคคูร่า เมือง
เล็ก ๆ ทางฝั ง่ ริมทะเลตะวันตก ในอดีตไคคูรา่ เป็ นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ซึง่ ปั จจุบนั มี
นักท่องเทีย่ วแวะเข้ามาล่องเรือชมปลาวาฬและยังเป็ นบริเวณทีเ่ ต็มไปด้วยหอยเป๋ าฮือ้ อีกด้วย

เที่ ยง
บ่าย

คา่
วันที ห่ ก
เช้า
12.00 น.
17.40 น.
18.45 น.
20.10 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารและให้ท่านลิ้ มรสกุ้งมังกร ในสไตล์นิวซีแลนด์
นาท่าน ล่องเรือชมปลาวาฬ ท่านจะได้พบกับปลาวาฬหลายพันธุ์ อาทิ สเปิ รม์ ไพลอต หลังค่อม
รวมทัง้ ปลาวาฬเพรชฆาต ปลาโลมาดัสกี้ และปลาโลมาปากขวด ชุมนุมกันอยูบ่ ริเวณไหล่ทวีป ห่าง
จากชายฝั ง่ ไป 1 กิโลเมตร เพือ่ หาอาหาร โดยเฉพาะสัตว์น้าเล็ก ๆ ทีเ่ รียกว่า แพลงตอน ซึง่ เป็ น
อาหารหลักของปลาวาฬแบบมีบาลีน (การชมปลาวาฬต้องขึน้ อยูก่ บั สภาพภูมอิ ากาศเป็ นหลัก) ท่าน
อาจจะได้ชมเหล่าปลาโลมาแหวกว่ายไปกับเรือของท่าน จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านลิ้มรสเป๋าฮือ้ ทะเลใต้
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรมระดับ 3.5 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ -กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเตรียมตัวเดินทางสูส่ นามบิน
เหินฟ้ าออกจากนครไคร้สทส์เชิรช์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ298
เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพือ่ แวะเปลีย่ นเครือ่ ง
เดินทางออกจากประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เทีย่ วบินที่ SQ978
เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการการเดิ นทางอาจมีการปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กบั เหตุการณ์ ต่าง ๆ อาทิ เช่น การจราจร การซ่อมแซมถนน
สภาพอากาศ หิ มะตก การเมือง การจลาจล การปกครอง หรือภัยธรรมชาติ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ เป็ นต้น ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยจะคานึ งถึงประโยชน์ ของผู้เดิ นทางเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. /16-21 เม.ย. /15-20 พ.ค.2562
นิ วซีแลนด์ เกาะใต้ 6วัน /SQ
ล่องเรือกลไฟ+ชมปลาวาฬที่ ไคคูร่า

ปรับราคาทัวร์
25 ธ.ค.2561

26-31 มี.ค.62

02-07 เม.ย./
16-21 เม.ย.62

15-20 พ.ค.62

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

84,500

81,900

77,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

83,900
82,300
80,900
13,500
45,900

80,900
78,900
77,800
11,000
42,900

76,300
75,900
74,500
11,000
42,500

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น ท่านละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครื่องบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

**ไม่รวมค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแบบกรุป๊ และค่าบริ การท่านละ 3,800 บาท //
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง**
**บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง**
หมายเหตุ
• การเดิ นทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี
จานวนตา่ กว่าจานวนดังกล่าว บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในเปลี่ยนแปลงรายการการเดิ นทางและ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าเดิ นทาง
• การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือ
ในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความ
สะดวกรวดเร็วในการดาเนิ นการขอวีซ่า
• กรณี ท่านที่ ต้องการเดิ นทางโดยแยกกลับ ไม่ต้องการกลับพร้อมคณะ กรุณาแจ้งความจานงกับเจ้าหน้ าที่
เนื่ องจากหากมีความต้องการแยกกลับจะต้องซื้อตั ๋วโดยสารเป็ นตั ๋วเดี่ยวและมีค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋ว
เดี่ยว เช็คราคาได้จากเจ้าหน้ าที่ ทวั ร์

• กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทาง
บริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่า
พร้อมคณะได้
อัตรานี้ รวมบริ การ
• ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ไคร้สท์เชิรช์ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
• ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple
Room) กรณีทเ่ี ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
• ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และ
ผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
• ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 25 ธ.ค.2561 หากมีเพิม่ เติมภายหลังหรืออัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตาม
กฏและเงือ่ นไขของสายการบิน
•

ภาษี มูลค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
• ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
• ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
• ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
• ค่าธรรมเนี ยมวีซ่ากรุป๊ นิ วซี แลนด์และค่าบริ การ ชาระเพิ่ มพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 3,800 บาท
• ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ชาระเพิ่ มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม
ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและ
ทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
• ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
• ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
• ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi บนรถและไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากโรงแรมโดยส่วนใหญ่จะขายเน็ตเป็ น
ชัวโมงหรื
่
อมีสญ
ั ญาณไวไฟเฉพาะบริเวณล็อบบีข้ องโรงแรมเท่านัน้

• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่
เกีย่ วกับวีซ่า หรืออืน่ ๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าประกันการเกิดจารกรรมหรือภัยธรรมชาตินอกเหนือจากการประกันอุบตั เิ หตุ
สามารถติดต่อได้จากบริษทั
ประกันภัยต่าง ๆ
การชาระเงิ น

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทาง 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์ทงั ้ หมด
การยกเลิ ก

• หากมีการยกเลิกมากกว่า 45 วันทาการ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน (เงือ่ นไข
ตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ) และหากมีการดาเนินการในการยืน่ วีซ่าแล้ว ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม
ในการยืน่ วีซา่ กรุ๊ปท่านละ 3,800 บาท
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินมัดจาค่าทัวร์
• หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 21 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดยืน่ วีซ่าแล้วและไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่า
ธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่ากรุป๊ ท่านละ 3,800 บาท
• หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านเรียบร้อยแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินมัดจา กรณีแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ ๆ ทีม่ ี
เหตุทาให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์

o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสาย
การบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้า
หรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่า กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนทีเ่ กิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนด
ทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่
ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

