
 

 

 
 



 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครสเ์ชิรช์ 
12.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์K 

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

15.30 น. ออกเดนิทางสู่ ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ977 
18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
19.45 น. น าท่านเหนิฟ้าสู่ เมืองไครสเ์ชิรช์ ประเทศนิวซแีลนด ์โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ 

เทีย่วบนิที ่SQ297 
 
วนัท่ีสอง ไครสเ์ชิรช์ – ไครสเ์ชิรช์ (เท่ียวชมเมือง) – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนัขต้อน

แกะ  

09.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงไครส์เชริช์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
พธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว ต่อมาน าท่านเดนิทางไปยงั เมืองไครส์เชิรช์ ที่ได้รบั
สมญานามว่า “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” เมอืงนี้เป็นเสมอืนเมอืงหลวงแห่งเกาะ
ใต้ของนิวซแีลนด์ ซึ่งเป็นเมอืงที่มกีารพฒันาความทนัสมยัหากแต่ยงัคงความงามของ
ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จงึท าให้เราสามารถเห็นเมอืงที่สวยงามและเต็มไปด้วย
ดอกไม้ทัว่เมอืง และยงัเป็นเมอืงที่ได้รบัอิทธพิลจากอังกฤษโดยตรง รวมทัง้ได้รบัการ
คดัเลอืกจาก Lonely Planet ใหเ้ป็น 1 ใน 10 เมอืงทีน่่าอยูป่ระจ าปี 2013 อกีดว้ย ซึง่ท่าน
จะได้ชม Riccarton House and Brush มรดกทางวฒันธรรมที่มเีอกลกัษณ์ของประเทศ
นิวซแีลนด์ ประกอบด้วยอาคารประวตัิศาสตร ์2 แห่ง ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะที่
สวยงามและสวนสวยลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าเอวอน โดยตัง้อยู่ท่ามกลางป่าพุ่มไมพ้ืน้เมอืงทีม่ ี
ต้นไม้ Kahikatea อายุมากกว่า 600 ปี ต่อด้วยน าท่านชม สวนสาธารณะแฮกลีย ์
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีร่่มรื่นเขยีวขจี ซึ่งใกล้ๆ กนันัน้จะมพีพิธิภณัฑแ์คนเทอเบอรี่ที่
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรยีนรู้ อีกทัง้ในเมอืงยงัม ี
แม่น้ําเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะและกลางเมอืงอย่างสงบเยอืก
เยน็ซึ่งจะได้เหน็คนถ่อเรอืไปตามสายน ้าที่ไหลเอื่อย มกีิง่หลวิระยา้อยู่เหนือน ้าเหมอืนใน
สวนสาธารณะกลางเมอืงผู้ดี จากนัน้น าท่านเดินช้อปป้ิงย่านร้านค้าในเมืองที่เรยีกว่า 
RESTART ไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบน

เทอืกเขาเมาท์คุกละลายสู่ทะเลสาบจนท าให้มสีเีทอรค์วอยซ์ ใหท้่านได้ชมความงามของ
ทวิทศัน์สองขา้งทางที่เต็มไปด้วยเทอืกเขา ทุ่งหญ้า และฝงูแกะนับรอ้ยนับพนัที่จะท าให้
ท่านประทบัใจมริูล้มื ต่อด้วยเที่ยวชม อนุสาวรียส์ุนัขต้อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ 
GOOD SHEPHERD รมิทะเลสาบ เป็นโบสถเ์ลก็ๆ น่ารกัทีป่จัจุบนัยงัใชป้ระกอบพธิกีรรม
ต่างๆ อยู ่หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองทไวเซิล เมอืงแห่งตน้ไมข้องนิวซแีลนด ์

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารญ่ีปุ่ น 



 

 

นํ า ท่ าน เข้ าสู่ ท่ี พัก  PEPPERS BLUEWATER RESORT HOTEL, TAKAPO ห รือ 
เทียบเท่า  
http://www.peppersbluewater.co.nz  
 

วนัท่ีสาม  ทไวเซิล – ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ป้าโจนส์ – ชมการกระโดดบนั
จ้ีจัม๊ท่ีสะพานคาวารวั – แอรโ์รวท์าวน์ – ควีนสท์าวน์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมอืงทีล่้อมรอบดว้ยภูเขาและทะเลสาบที่มทีวิทศัน์
อนังดงามตลอดปี และเป็นเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบวาคาทปีทูี่สวยงามและมชีื่อเสยีง
ที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทัง้กีฬา การผจญภัยที่โลดโผนและท้าทาย
ความสามารถมากมาย ต่อดว้ยน าท่านแวะซือ้ผลไมท้ี ่เมืองครอมเวลล ์แหล่งผลติผลไม้
ที่ส าคญัของประเทศนิวซแีลนด์ เช่น แอปเป้ิล พชี แพร และเชอรร์ี ่รวมทัง้ให้ท่านได้แวะ
ซือ้ผลไม ้ณ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ ทีม่พีืน้ทีถ่งึ 250 เอเคอร ์หรอื 625 ไร่ โดยมผีลผลติจาก
ผลไม้กว่า 15 ชนิด โดยมจี านวนแอปเป้ิลและพีชมากที่สุด  แต่ผลไม้ที่ท ารายได้ให้มาก
ที่สุดก็คือ เชอร์รี่ ส าหรบัผลไม้ของสวนผลไม้ป้าโจนส์นี้จะมีราคาไม่แพงและสดใหม่ 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สะพานคาวารวั ถ่ายรปูกนัทีส่ะพานประวตัศิาสตร ์โดยสถานที่
แห่งนี้เป็นต้นก าเนิดของการเล่นบนัจี้จ ัม๊แห่งแรกของโลก ต่อด้วยชม การกระโดดบนั
จ้ีจัม๊ กฬีาทีท่า้ทายและวดัใจคนกลา้ ซึง่มคีวามสูงถงึ 43 เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 นาท ี
(ท่านใดท่ีสนใจกระโดดบนัจ้ีจัม๊ สามารถติดต่อหวัหน้าทวัร ์ค่าใช้จ่ายน้ีไม่รวมอยู่
ในค่าบริการทวัร)์ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านชม เมืองแอรโ์รวท์าวน์ เมอืงเลก็ๆ น่ารกัที่ในสมยัโบราณนัน้เป็นเมอืง

แห่งการขุดทอง ภายในเมอืงยงัคงรกัษาสภาพบ้านเรอืนรา้นค้าในรูปแบบเดมิไว้ให้ท่าน
เที่ยวชม ซึ่งท่านจะได้ชมเหมอืงทองเก่าและถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทาง
กลบัสู่ เมืองควีนสท์าวน์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
นํ า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL, 
QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
https://www.rydges.com 
 

วนัท่ีส่ี ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอรพี์คฟารม์โชว ์– นัง่กระเช้ากอนโด
ล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพี์ค (เล่นลจูจฟ์รี!) – ควีนสท์าวน์  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่ าน เดินทางสู่  วอลเต อ ร์พี ค  ฟ าร์ม  โดยการ นั ่ง เรือก ลไฟ โบ ราณ  TSS 
EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและ

https://www.rydges.com/


 

 

เมอืงควนีสท์าวน์ ซึง่เพลดิเพลนิกบับรรยากาศแสนโรแมนตกิบนเรอื ชมการสาธติการตดั
ขนแกะ และโชวส์ุนขัตอ้นแกะจากฟารม์พืน้เมอืงในบรรยากาศรมิทะเลสาบวาคาทปี ู

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมืองควีนสท์าวน์ โดย TSS EARNSLAW ใหอ้สิระท่านชอ้ปป้ิงใน

เมอืงควนีสท์าวน์ หรอือกีกจิกรรมทีน่่าสนใจกค็อืนัง่เรอืเรว็ SHOTOVER JET สรา้งขึน้ใน
ปี ค.ศ.1970 มผีู้มาท้าทายความหวาดเสยีวนี้แลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรอืทีไ่ด้รบัการออก
เเบบเป็นพเิศษ ล าตวัท าด้วยอลูมเินียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเรว็สูงและตื่นเต้น
เร้าใจ ซึ่งได้รบัการยอมรบัจากทัว่โลก (การนัง่เรือเจท็โบท๊ซ่ึงเป็นทัวรน์อกรายการ 
ค่าใช้จ่ายน้ีไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร ์สาํหรบัท่านท่ีสนใจ กรุณาติดต่อหวัหน้า
ทวัร)์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาบอ็บสพี์ค นัง่กระเชา้กอนโดล่า ดื่มด ่ากบัความ
สวยงามของเมอืงสวยรมิทะเลสาบบนบอ็บส์พคี ต่อด้วยความสนุกสนานกบัการเล่นลูจจ์
ตามทางคดเคีย้ว ผ่านอุโมงคอ์นัสุดหวาดเสยีวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึง่ท่านจะตื่นเต้น
และประทบัใจมริูล้มื ( ฟรี! เล่นลจูจท่์านละ 1 รอบ ) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมงักรนิวซีแลนด์ และหอย
เป๋าฮ้ือนิวซีแลนด*์* 
นํ า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL 
QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว 
https://www.rydges.com 
 

วนัท่ีห้า ควีนสท์าวน์ – ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสท ์– ธารน้ําแขง็ฟรานซโ์จเซฟ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ธารน้ําแขง็ฟรานซ์โจเซฟ ผ่านเมอืงวานาคา เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบ
วานาคา แวะใหท้่านไดช้มและถ่ายรปูอนังดงามของ ทะเลสาบวานาคา ระหว่างทางแวะ
ชมโลกปรศินา (PUZZLE WORLD) ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพศิวง เช่น บ้าน
ปรศินาที่ดูแล้วเหมอืนเอนแต่หากเข้าไปภายในจะสรา้งบรรยากาศให้รู้สึกเหมอืนบ้าน
ไม่ได้เอยีง หรอืห้องที่เหมอืนมตีานับรอ้ยจอ้งมองเราอยู่ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งที่นี่ด้าน
นอกท่านสามารถถ่ายรปูกบัสิง่ปลกูสรา้งลกัษณะแปลกตา แวะเขา้หอ้งน ้าจ าลองตามสมยั
โรมนัได้ทีน่ี่ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ธารน ้าแขง็ฟรานซโ์จเซฟโดยผ่าน เมืองฮาสท์ เป็น
เสน้ทางทีส่วยงามมาก ซึง่เป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รือ่งลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบบุฟเฟต่)์ 
บ่าย น าท่านชม ธารน้ําแขง็ฟรานซ์โจเซฟ ธารน ้าแขง็ที่มคีวามสวยงามและมชีื่อเสยีงในวน

อุทยานแห่งชาตเิวสทแ์ลนด ์โดยชาวเมารเีชื่อกนัว่าธารน ้าแขง็แห่งนี้เกดิจากต านานชาย-
หญงิคู่หน่ึงพากนัปีนเขาแลว้ฝ่ายชายพลดัตกมา ฝ่ายหญงิรอ้งไห้เสยีใจมากจนน ้าตาเต็ม
พื้นที่นี้ จนต่อมากลายเป็นน ้าแขง็ในที่สุด เป็นธารน ้าแขง็อยู่ในเขตป่าชื้น และชมความ
มหศัจรรย์ของธารน ้าแขง็อนังดงามที่เคลื่อนตวัลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ ที่ยงั
เคลื่อนตวัอย่างไม่หยุดยัง้ ซึง่จะเหน็ว่าธารน ้าแขง็มสีขีาวระยบิระยบัสลบักบัสเีขยีวมรกต

https://www.rydges.com/


 

 

อันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทัง้ขุนเขา (ท่านใดสนใจนัง่
เฮลิคอปเตอรช์มความงามของธารน้ําแขง็ฟรานซ์โจเซฟ กรณุาติดต่อหวัหน้าทวัร ์
ค่าใช้จ่ายน้ีไม่ได้รวมอยู่ในค่าทวัร)์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAAST หรือเทียบเท่า 4 
ดาว 
https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/ 
 

วนัท่ีหก ฟรานซ์โจเซฟ – โฮกิติกะ (เมืองแห่งหยก) – เกรย์เมาท์ – นัง่รถไฟสายโรแมนติก 
ทรานซอ์ลัไพน์ – ไครสเ์ชิรช์ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเกรยเ์มาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิติกะ เมอืงแห่งหยกซึง่ชาว
เมารเีชื่อกนัว่าหนิสเีขยีวนี้จะช่วยรกัษาความสงบ ท าให้สุขภาพแขง็แรงและจะน าอ านาจ
โชคลาภมาสู่ตนและครอบครวั อกีทัง้ยงัใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากและของทีร่ะลกึ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟอารเ์ทอรพ์าส เพื่อ นัง่รถไฟสายโรแมนติกทรานซอ์ลัไพน์ 

ที่สะดวกและสะอาดเหมอืนในยุโรป ซึ่งเป็นรถไฟสายเดยีวที่วิง่ผ่านเทอืกเขาต่างๆ ใช้
เวลาก่อสรา้งนานถงึ 15 ปี ระหว่างทีท่่านนัง่รถไฟสองขา้งทางนัน้ ท่านจะไดช้มทวิทศัน์ที่
งดงามยิง่นักเป็นภาพแนวเขาทอดยาวสเีขยีวสบายตา ซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไป
เกือบตลอดเส้นทางสลบักับภูเขาหิมะสขีาวสะอาดตา และน ้าตกสายไหมเกิดจากการ
ละลายของหมิะบนยอดเขา ซึ่งเป็นทศันียภาพหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศนิวซแีลนด์ จน
มาถงึสถานีรถไฟ เมืองไครสเ์ชิรช์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
นํ า ท่ า น เ ข้ า สู่ ท่ี พั ก  IBIS CHRISTCHURCH HOTEL,  CHRISTCHURCH ห รื อ
เทียบเท่า 4 ดาว 
https://accorconferences.co.nz/hotels/ibis-christchurch/ 
 

วนัท่ีเจด็ ไครสเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรงุเทพฯ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัรบัประทานอาหาร น าท่านเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไครสเ์ชิรช์ เพื่อตรวจเชค็
เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

10.50 น. เดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ298 
17.40 น. เดนิทางถงึ สนามบินชางฮี ประเทศสงิคโปร ์เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
18.35 น. เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน์ เทีย่วบนิที ่SQ978 
20.00 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/


 

 

 

อตัราค่าบริการ 
 

กาํหนดการเดินทาง:    เมษายน 01 – 07 , 10 – 16, 22 - 28  
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 91,900 60,900 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 82,900 54,900 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 78,000 54,500 
เดก็อายตุํา่กว่า 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม 68,900 51,900 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,500 11,500 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านพกัห้องเดียว ท่านท่ี 3 ลด 1,000 1,000 

 
หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศ

ออสเตรเลยี ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

,  ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากการผกผันของราคาค่าน ้ ามนั

เชือ้เพลงิทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นภายหลงัการออกราคานี้ 

 



 

 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวใ้นรายการเท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง พรอ้มคนขบั และค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้

เท่านัน้  

- ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ 1 ท่าน 

- ค่า Coach Tax และค่าภาษผี่านเขา้เมอืงต่างๆ 

- ค่าโรงแรมที่พกัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า ห้องพกัห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พร้อม

อาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศ เนื่ องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมติ ่าและราคาโรงแรมจะปรบัขึ้น 3-4 เท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเท

รดแฟร์ หรอื การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ท าให้ต้องมีการปรบัเปลี่ยนย้ายเมืองโดย

ค านึงถงึความเหมาะสมเป็นหลกั 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เน่ืองมาจากอุบตัเิหตุและการเจบ็ปว่ยใน วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยั

ไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง น ้าหนักไม่เกนิ 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็อยู่ในความดูแลของ

ท่านเอง น ้าหนกัไมเ่กนิ 7 กก. (ส าหรบัสายการบนิภายในประเทศ 23 กก. / ท่าน) 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- ค่าอาหาร และเครือ่งดื่มตามรายการทีร่ะบุเท่านัน้ 

- ค่าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์วีซ่ากรุป๊ 3,200 บาท 

- แจกฟร ีน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด คอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 



 

 

- ค่าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด์ วีซ่าครอบครวัหรือวีซ่าเด่ียว 5,590 บาท (ราคาขึน้อยู่กบั

อตัราแลกเปลีย่น) 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าภาษที่องเทีย่ว หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่ 

 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ ก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็

ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยู่ในความดแูลของท่านน ้าหนกัไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

เอกสารในการย่ืนขอวีซ่า 
- พาสปอรต์เล่มจริง มอีายุการใชง้านคงเหลอืไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ควรมหีน้าว่างอย่างน้อย 3 

หน้า กรณีพาสปอรต์ช ารุดหรอืมรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเก่าทีม่วีซี่า

ในกลุ่มประเทศอื่นๆทีห่มดอายุไปแลว้สามารถน ามาแสดงเพิม่เตมิเพื่อใหง้่ายต่อการอนุมตัวิี

ซ่า) 



 

 

- รปูถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลงัเป็นพื้นสขีาว หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา หมวก หรอืผ้าคลุม
ใดๆ ยกเวน้ผา้คลุมศรีษะทางศาสนา ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถ่ายสาํเนา ทะเบยีนบ้าน / บตัรประชาชน หรอื บตัรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล 

ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณเีดก็อายตุ ่ากว่า 20 ปีบรบิรูณ์ 

- หนังสือรบัรองการทาํงาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัทีข่อวซี่า) 

** กรณีพนักงานบรษิัท หนังสือรบัรองออกโดยบรษิัท/สังกัดที่ท่านท างานอยู่โดยระบุ

ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปจัจบุนั  วนัเดอืนปี ทีเ่ริม่ท างานกบับรษิทั (เป็นภาษาองักฤษ หรอื 

ภาษไทยใชไ้ดท้ัง้คู่) จะต้องพมิพล์งบนหวักระดาษบรษิทัฯ พรอ้มประทบัตราบรษิทัฯ และลง

นามโดยผูม้อี านาจ จงึถอืเป็นสมบรูณ์ 

** กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอส าเนาใบทะเบยีนการค้า, ใบทะเบยีนพาณิชย ์หรอื หนังสอื

รบัรองบรษิัท ต้องมชีื่อเป็นเจ้าของกิจการ หรอื คณะกรรการเท่านัน้ คดัส าเนาไม่เกิน 3 

เดอืน  

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา จะตอ้งมหีนังสอืรบัรองจากทางสถาบนัการศกึษา ตวัจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้ 

- อาชีพอ่ืนๆ ในกรณีที่ประกอบอาชพีอิสระ, แม่บ้าน หรอื ค้าขายไม่ได้จดทะเบยีนการค้า 

ฯลฯ อาชีพที่ไม่สามารถออกหนังสือรบัรองการท างานได้ ต้องท าจดหมายชี้แจงตนเอง 

สามารถออกเองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษิทัส่งใหก้ไ็ด้ 

- หลกัฐานการเงิน  ส าเนาสมุดบัญชีออมทรพัย์ หรอื เงนิฝากประจ า จากทางธนาคาร

ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปจัจบุนั  

- กรณีบริษทัออกค่าใช้จ่ายกบัผู้เดินทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งตน้แลว้ทางบรษิทัตอ้ง

ออกจดหมายรบัรองค่าใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมดอกีหนึ่งฉบบัเพื่อแสดงความรบัผดิชอบ

ค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของผู้เดนิทาง โดยระบุชื่อผู้เดนิทาง และเหตุผลที่จดัการ

เดนิทางนี้ในจดหมายดว้ย 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20  ปี เดินทางไปกับบิดาหรอืมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง ต้องท า

จดหมายยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงควาจ านงค์ในการอนุญาตให้

บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ว่าที่การอ าเภอหรือเขตโดยมีนายอ าเภอหรือ

ผูอ้ านวยการเขต ลงลายชื่อและประทบัตรารบัรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

####################################################################

### 

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไป

สมัภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจ้าหน้าของบรษิัทฯไปอ านวย

ความสะดวกให ้



 

 

- การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถูกระงบัไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ 

- สถานทตูไมม่นีโยบายการคนืค่าธรรมเนียมวซี่าใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณา

วซี่าไมว่่าดว้ยเหตุผลใดกต็าม ท่านไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืค่าธรรมเนียมวซี่าได ้

- กรณีท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดร้บัพจิารณาวซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์

ในการแจง้สถานทูต เพื่อท าการยกเลกิวซี่าของท่าน เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ

จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 

## การพิจารณาว่าจะได้รบัวีซ่าหรือไม่นั ้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต

เท่านัน้ มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะช่วยให้การ

พิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึน้ ## 


