
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต ้6 วนั 4 คืน 
ไครส้ทเ์ชิรช์-เทคาโป-ควนีสท์าวน-์ทไวเซิล-แอรโ์รวท์าวน ์

ล่องเรือชมปลาวาฬ-ไคครู่า ชมเมืองไครส้ทเ์ชิรช์  
ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ล่องเรือกลไฟโบราณ ชมสาธิตการตดัขนแกะ  

พรอ้มลิ้มรสกุง้มงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต ้ 
โดยสายการสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) 

 

  ขอน ำทำ่นเดนิทำงสูป่ระเทศนวิซแีลนด ์ประเทศทีม่คีวำมงดงำมของธรรมชำตไิมรู่ล้มื และน ำทำ่น
เทีย่วชมสถำนทีข่ ึน้ชือ่ของเกำะใต ้ดงันี้ 
เทคาโป  ชมทะเลสำบทีม่สีเีขยีวอมฟ้ำ ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจำกแรธ่ำตุผสมกบัธำรน ้ำแขง็ของภเูขำทีม่ี

หมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสำบ 
เม้าท์คกุ  ยอดเขำเมำ้ทค์กุทีม่เีทอืกเขำสงูถงึ 3,755 เมตร ยอดเขำทีส่งูทีส่ดุของนิวซแีลนด ์
ควีนสท์าวน์ เมอืงทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสำบวำคำทปี ู เมอืงในฝันของนกัท่องเทีย่ว ดืม่ด ำ่กบัควำมงำมของ

เมอืงควนีสท์ำวน์  ล่องเรอืไปบนทะเลสำบกบัเรอืกลไฟโบรำณ ชมกำรตดัขนแกะและสนุขั
ตอ้นแกะ 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

แอรโ์รวท์าวน์  ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขำ เมอืงขดุทองเกำ่ทีอ่นุรกัษ์เอำไวอ้ยำ่งดทีีส่ดุ ในยคุตืน่ทองตัง้แต่ปี 1865 
หนึง่ในเมอืงขดุทองสมยัเกำ่ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไม่กีแ่หง่เคยรุง่เรอืงมำกในดำ้นกำรขดุทอง และ
ทีน่ีใ่นชว่งฤดใูบไมร้ว่งยงัเป็นจุดชมใบไมเ้ปลีย่นสไีดง้ดงำมทีส่ดุแหง่หนึง่ในนิวซแีลนด ์

ไคครู่า  เมอืงแหง่กำรล่ำปลำวำฬ ซึง่ครัง้หนึง่ในอดตีเมอืงนี้เป็นเมอืงหนึง่ทีม่กีำรล่ำปลำวำฬอยำ่ง
มำก น ำทำ่นล่องเรอืชมปลำวำฬทีส่ว่นใหญ่มำหำกนิบรเิวณเมอืงไคครูำ่แหง่นี้ 

ไคร้สท์เชิรช์ เมอืงองักฤษนอกเกำะองักฤษ ชมควำมงำมของพฤกษศำสตร ์ชมยอดเขำแคชเมยีร ์ทีท่ำ่น
สำมำรถมองเหน็เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ ไดท้ัง้เมอืง ชมควำมงำมของแมน่ ้ำเอว่อน 

 

ก าหนดการเดินทาง 26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. /16-21 เม.ย. /15-20 พ.ค.2562 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ-สิงคโปร ์
09.00 น. คณะฯพรอ้มกนัทีส่นามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตทูางเขา้หมายเลข 5 เคาน์เตอร ์K8-20 

สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดนิทาง
และสมัภาระ 

12.15 น. น าทา่นเหนิฟ้าสูป่ระเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ 975 
15.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.50 น. น าทา่นออกเดนิทางสูป่ระเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ297 
 

 วนัทีส่อง ไคร้สท์เชิรช์-เทคาโป 
10.40 น.  เดนิทางถงึ เมอืง ไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต ้เมอืงใหญ่อนัดบัสามของประเทศนิวซแีลนด ์ หลงัผา่นพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูต่วัเมอืง  จากนัน้น าทา่นน าทา่นชมเมอืงที่
ไดช้ือ่ว่าเป็น “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” ผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลยี ์ศาลาว่าการประจ า
เมอืง ชมความงามของแมน่ ้าเอว่อน (โดยทวัรจ์ะไมพ่าไปบรเิวณทีเ่ป็น Red Zone) จากนัน้น าทา่นชม
ทศันียภาพอนังดงามของเขาแคชเมยีรฮ์ลิล ์ซึง่ทา่นสามารถชมทศันียภาพของนครไครส้ทเ์ชริช์ไดท้ัง้
เมอืงจากยอดเขานี้  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เทคาโป น าทา่นชมทะเลสาบเทคาโป ทีม่สีเีขยีวอมฟ้า ซึง่สพีเิศษนี้เกดิจากแรธ่าตุ

ผสมกบัธารน ้าแขง็ของภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูท่ะเลสาบแหง่นี้ในฤดหูนาวจะกลายเป็น
น ้าแขง็ สามารถเล่นสเกต็น ้าแขง็ได ้จากนัน้น าชมโบสถข์นาดเลก็ The Church of Good Sheperd 
ซึง่ในปัจจุบนัยงัใชใ้นประกอบพธิกีารต่างๆอยู ่เมือ่ทา่นเขา้ไปในโบสถ ์ใหท้า่นตะลงึกบัความงดงาม
ของทะเลสาบสเีทอควอยซ ์เมือ่มองผา่นหน้าต่างของโบสถ ์ชมอนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ Kolly สรา้ง
ไวเ้พือ่เป็นการยกยอ่งคณุความดแีละความสามารถทีช่ว่ยชาวนิวซแีลนดใ์นการตอ้นแกะ   

 

 

 

 

 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 



 

 

 
 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า  ณ ภตัตาคาร  จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 

จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  เทคาโป-ควีนสท์าวน์-ล่องเรือกลไฟ-วอลเตอรพี์คฟารม์-ชมโชวต์ดัขนแกะ 
เช้า   รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสูค่วนีสท์าวน์ ผา่นทะเลสาบปคูาก ิ

ซึง่ทา่นสามารถเหน็ยอดเขาเมา้ทค์กุ ตัง้อยูบ่รเิวณเทอืกเขาเซา้ทเ์ทริน์แอลป์  ซึง่เป็นยอดเขาทีส่งู
ทีส่ดุในประเทศนิวซแีลนด ์ซึง่ในยามทีอ่ากาศสดใส สามารถมองเหน็ยอดเขาเมา้ทค์กุทีส่งูถงึ 3,753 
เมตร ทีอ่ยูใ่นแนวเทอืกเขาแอลป์ เหนือยอดเขามหีมิะและธารน ้าแขง็ปกคลุมตลอดปี (ทำ่นใดตอ้งกำร
ขึน้เฮลคิอปเตอร ์เพือ่จะชมยอดเขำ กรณุำตดิต่อหวัหน้ำทวัร ์1-2 วนั เนือ่งจำกมไิดร้วมอยูใ่นรำยกำร 
รำคำเฮลคิอปเตอร ์ขึน้อยูก่บัระยะเวลำในกำรชม) จนกระทัง่เดนิทางถงึเมืองควีนสท์าวน์ เมอืง
ทอ่งเทีย่วอนัดบั 1 ของเกาะใต ้ตัง้อยูร่มิทะเลสาบวาคาทปี ูทะเลสาบแสนสวยทีล่อ้มรอบดว้ยตน้หลวิ 
และเทอืกเขารมีารค์เคเบิล้สวยงามอยา่งยิง่ และยงัใชเ้ป็นทีป่ระกอบฉากถ่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งดงั
แหง่ยคุเดอะลอรด์ออฟเดอะรงิอกีดว้ย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
บา่ย   เดนิทางสูท่า่เรอืเพือ่น าทา่น ล่องเรือกลไฟโบราณ TSS Earnslaw ทีม่อีายเุกา่แกก่ว่าเกอืบรอ้ยปี 

ซึง่ในอดตีเคยใชเ้ป็นเรอืขนถ่านหนิ และยงัใชถ้่านหนิเป็นเชือ้เพลงิในการแล่นเรอือกีดว้ย และยงัใช้
มาจนถงึปัจจุบนั ทา่นสามารถเดนิชมภายในเรอืทีม่เีครือ่งยนตแ์บบโบราณ พรอ้มรบัฟังเพลงขบั
กล่อมจากเปียโนอนัแสนไพเราะ ใหท้า่นชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ  

   (ในช่วงเดือน พ.ค. - ต้น ก.ค. เรือกลไฟจะหยดุให้บริการเพือ่ปรบัปรงุเรือให้อยู่ในสภาพที ่
สามารถต้อนรบันักท่องเทีย่วได้อย่างยาวนาน ดงันัน้ในช่วงเดือนดงักล่าว จะโดยสารเป็นเรือ
ชนิดอืน่ข้ามไปยงัเกาะวอลเตอรพี์คแทน)  จนกระทัง่ถงึ วอลเตอรพี์คฟารม์ Walter Peak 
Farm Tour ชมการแสดงการตดัขนแกะ และสนุขัตอ้นแกะแสนรูส้ายพนัธุฮ์นัเตอรค์อลลี ่ซึง่จะใช้
สายตาในการควบคมุฝงูแกะ พรอ้มกบัการใหอ้าหารแกะแสนน่ารกัทัง้หลายกอ่นน าทา่นโดยสารเรอื
กลบัสูค่วีนสท์าวน์ อสิระใหท้า่นชมเมอืงและชอ้ปป้ิงสนิคา้จากยา่นใจกลางเมอืงควนีสท์าวน์ 
เพลดิเพลนิกบัการชมววิในเมอืง ชมิของหวานชือ่ดงั รมีารค์เคเบิล้สวที และรา้นไวน์ และถ่ายภาพกบั
มมุสวยงามต่าง ๆ อาท ิหอนาฬกิา วอรค์กิง้สตรที เป็นตน้  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

วนัทีสี่ ่  ควีนสท์าวน์-แอรโ์รวท์าวน์-ครอมเวลล-์โอมาราม่า-ทไวเซิล-ฟารม์ปลาแซลมอน-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  
   น าทา่นผา่นชมกจิกรรมทา้ความเสยีวทีข่ ึน้ชือ่ทีส่ดุของนิวซแีลนดน์ัน่คอืการกระโดดบัน้จ้ีจมัพ ์กฬีา

ทา้ความหวาดเสยีวทีม่ตีน้ก าเนิดทีป่ระเทศนิวซแีลนด์ หรอืนัง่เรอืเรว็ Overjet Boat ทีท่ ัง้ตื่นเตน้และ
หวาดเสยีวในขณะทีเ่รอืพาลดัเลาะไปตามแมน่ ้าซอ็ตโอเว่อร์ ผา่นโขดหนิทีย่ ืน่ออกมาโดยคนขบัผู้
ช านาญ (รำยกำรนี้ไมร่วมอยู่ในคำ่ทวัร ์โปรดตดิต่อหวัหน้ำทวัรเ์พือ่ท ำกำรจองควิล่วงหน้ำ 2-3 วนั) 
น าทา่นชมเมอืงของนกัขดุทอง “แอรโ์รวท์าวน์” ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา ทีน่ี่เป็นเมอืง 

   ขดุทองเกา่ทีอ่นุรกัษ์เอาไวอ้ย่างดทีีส่ดุ ในยคุตื่นทอง ปีคศ1865 เคยมปีระชากรมากกว่า7,000คน 
และเป็นเพยีงหนึ่งในเมอืงขดุทองสมยัเกา่ ทีเ่หลอือยูเ่พยีงไมก่ีแ่หง่ ซึง่ไม่ไดแ้ปรสภาพเป็นเมอืงรา้ง 
หรอืเปลีย่นรปูแบบไปเป็นเมอืงทีพ่ฒันาอยา่งทนัสมยั แมว้่าแอรโ์รวท์าวน์เป็นเมอืงเลก็ๆ แต่กเ็ตม็ไป
ดว้ยนกัทอ่งเทีย่ว สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองครอมเวลล ์ใหท้า่นแวะซือ้ผลไมส้ดนานา
ชนิดของนิวซแีลนด ์(ตามฤดกูาล) แยมผลไม ้ ชอ็คโกแลต็  ขนมอบแหง้ หรอืชมิไอศครมีโฮกีโ้ปกี ้
และอืน่ๆ กอ่นเดนิทางสู ่เมืองโอมาราม่า เมอืงเลก็ๆ ทีส่วยงามบนทีร่าบสงูโอบลอ้มดว้ยเทอืกเขา
สงูทีส่วยงาม ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงแหง่เครือ่งรอ่น ซึง่มลีมแรงเหมาะส าหรบัผูท้ีช่ ืน่ชอบการเล่นเครือ่ง
รอ่น อกีทัง้เมอืงนี้ยงัมทีีพ่กั และรสีอรท์เลก็ๆ น่ารกั ไวส้ าหรบัตอ้นรบันกัทอ่งเทีย่ว  

เท่ียง            รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารแบบบารบี์คิว 
บา่ย  น าทา่นแวะชมฟารม์ปลาแซลมอน Salmon Farm ทีเ่มอืงทไวเซลิ ใหท้า่นไดช้มวธิกีารเพาะเลีย้ง

ปลาแซลมอนซึง่ทกุทา่นสามารถรว่มกจิกรรมใหอ้าหารปลาและนอกจากนัน้ยงัสามารถเลอืกซือ้และ
ชมิปลาแชลมอนสดๆไดอ้กีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู ่เมืองไคร้สเชิรช์ ระหว่างทางใหท้า่น
ไดแ้วะชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึของประเทศนิวซแีลนด ์อาท ิครมี รกแกะหรอืครมีหน้าเดง้ เซรัม่รกแกะ 
ชอ้คโกแลต็ ผลติภณัฑบ์ ารงุสขุภาพ และผลติภณัฑท์ีท่ าจากขนแกะ ต่างๆ รวมทัง้ขนแกทีน่ ามาผลติ
อยา่งด ีพรอ้มบรรจุหบีหอ่ใหท้า่นซือ้เป็นของฝาก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
 

วนัทีห้่า  ไคร้สท์เชิรช์-ไคครู่า-ไคร้สท์เชิรช์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  จากนัน้น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศสูเ่มอืง ไคครู่า เมอืง

เลก็ ๆ ทางฝัง่รมิทะเลตะวนัตก ในอดตีไคครูา่เป็นศนูยก์ลางของเมอืงทา่เรอืล่าปลาวาฬ ซึง่ปัจจบุนัมี
นกัทอ่งเทีย่วแวะเขา้มาล่องเรอืชมปลาวาฬและยงัเป็นบรเิวณทีเ่ตม็ไปดว้ยหอยเป๋าฮือ้อกีดว้ย 

 
 
 
 
 



 

 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารและให้ท่านล้ิมรสกุ้งมงักร ในสไตลนิ์วซีแลนด ์
บา่ย  น าทา่น ล่องเรือชมปลาวาฬ ทา่นจะไดพ้บกบัปลาวาฬหลายพนัธุ ์อาท ิสเปิรม์ ไพลอต หลงัคอ่ม 

รวมทัง้ปลาวาฬเพรชฆาต ปลาโลมาดสักี ้และปลาโลมาปากขวด ชมุนุมกนัอยูบ่รเิวณไหล่ทวปี หา่ง
จากชายฝัง่ไป 1 กโิลเมตร เพือ่หาอาหาร โดยเฉพาะสตัวน์ ้าเลก็ ๆ ทีเ่รยีกว่า แพลงตอน ซึง่เป็น
อาหารหลกัของปลาวาฬแบบมบีาลนี (การชมปลาวาฬตอ้งขึน้อยูก่บัสภาพภมูอิากาศเป็นหลกั) ทา่น
อาจจะไดช้มเหลา่ปลาโลมาแหวกว่ายไปกบัเรอืของทา่น  จากนัน้น าทา่นเดนิทางกลบัสู ่ไคร้สท์เชิรช์  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ให้ท่านล้ิมรสเป๋าฮือ้ทะเลใต้   
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 3.5 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่ก  ไคร้สท์เชิรช์-กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม  สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเตรยีมตวัเดนิทางสูส่นามบนิ  
12.00 น.  เหนิฟ้าออกจากนครไครส้ทสเ์ชริช์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ298 
17.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 
18.45 น. เดนิทางออกจากประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปร์แอรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่ SQ978 
20.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยาน กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
 

รายการการเดินทางอาจมีการปรบัเปล่ียน ขึ้นอยู่กบัเหตกุารณ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การจราจร  การซ่อมแซมถนน  
สภาพอากาศ  หิมะตก  การเมือง  การจลาจล  การปกครอง หรือภยัธรรมชาติ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ เป็นต้น ซ่ึงอาจมีการปรบัเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
โดยจะค านึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
อตัราค่าเดินทาง  26-31 มี.ค. / 02-07 เม.ย. /16-21 เม.ย. /15-20 พ.ค.2562 
 
 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบกรุป๊และค่าบริการท่านละ 3,800 บาท //  
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท  เรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง** 

 

**บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั** 
 

หมายเหตุ 
• การเดินทางในแต่ละครัง้จะต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน หากผู้โดยสารมี

จ านวนต า่กว่าจ านวนดงักล่าว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางและ
เปล่ียนแปลงอตัราค่าเดินทาง 

• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 20-25 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือ
ในการจดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความ
สะดวกรวดเรว็ในการด าเนินการขอวีซ่า 

•  กรณีท่านท่ีต้องการเดินทางโดยแยกกลบั ไม่ต้องการกลบัพร้อมคณะ กรณุาแจ้งความจ านงกบัเจ้าหน้าท่ี 
เน่ืองจากหากมีความต้องการแยกกลบัจะต้องซ้ือตัว๋โดยสารเป็นตัว๋เด่ียวและมีค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋
เด่ียว เชค็ราคาได้จากเจ้าหน้าท่ีทวัร ์
 

 
 
 
 

นิวซีแลนด ์เกาะใต้ 6วนั /SQ 
ล่องเรือกลไฟ+ชมปลาวาฬท่ีไคครู่า  

26-31 มี.ค.62 
02-07 เม.ย./  
16-21 เม.ย.62  

15-20 พ.ค.62 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 84,500 81,900 77,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 83,900 80,900 76,300 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 82,300 78,900 75,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไมม่เีตยีงเสรมิ) 80,900 77,800 74,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 13,500 11,000 11,000 
ราคาทวัรไ์ม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน ท่านละ 45,900 42,900 42,500 

ปรับราคาทัวร์ 
25 ธ.ค.2561 

 

เพิม่เง่ือนไขท้ายรายการทัวร์ 
2 ม.ค. 2562 

 



 

 

 
• กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทาง

บริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่า
พร้อมคณะได้  

 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน์ เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ไครส้ทเ์ชริช์-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  

•  ภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
• คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
• คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ค่าธรรมเนียมวีซ่ากรุป๊นิวซีแลนดแ์ละค่าบริการ ช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัรท่์านละ 3,800 บาท 
• ค่าทิปพนักงานขบัรถ, ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ช าระเพ่ิมพร้อมค่าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท 
• คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและ

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

ชัว่โมงหรอืมสีญัญาณไวไฟเฉพาะบรเิวณลอ็บบีข้องโรงแรมเทา่นัน้ 
 
 
 
 



 

 

 

• คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ 
หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่า หรอืคา่แปลเอกสาร, คา่บรกิารที่
เกีย่วกบัวซี่า หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• คา่ประกนัการเกดิจารกรรมหรอืภยัธรรมชาตนิอกเหนือจากการประกนัอบุตัเิหตุ สามารถตดิต่อไดจ้ากบรษิทั
ประกนัภยัต่าง ๆ  

การช าระเงิน  

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

การยกเลิก 

• 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 

หมายเหต ุ 

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 ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเที่ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 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 รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์


