
 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ - สงิคโปร ์- ไครสเ์ชริช์ 

12.30 น. คณะพรอ้มกันทีท่่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 เคานเ์ตอร ์K 

สายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับดแูลดา้นเอกสาร

และสมัภาระในการเดนิทาง 

15.30 น. ออกเดนิทางสู ่ประเทศสงิคโปร ์โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ977 

18.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตชิางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

19.45 น. นําท่านเหนิฟ้าสู่ เมอืงไครสเ์ชริช์ ประเทศนิวซแีลนด์ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อร์

ไลน ์เทีย่วบนิที ่SQ297 

 

วนัทีส่อง ไครสเ์ชริช์ - ไครสเ์ชริช์ (เทีย่วชมเมอืง) - ทะเลสาบเทคาโป - อนุสาวรยีส์ุนขั

ตอ้นแกะ  

 

09.30 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานเมอืงไครสเ์ชริช์ นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

พธิกีารทางศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ต่อมานําท่านเดนิทางไปยัง เมอืงไครสเ์ชริช ์ทีไ่ดรั้บ

สมญานามว่า “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ” เมอืงนี้เป็นเสมอืนเมอืงหลวงแห่งเกาะ

ใตข้องนวิซแีลนด ์ซึง่เป็นเมอืงทีม่กีารพัฒนาความทันสมัยหากแต่ยังคงความงามของ

ธรรมชาตไิวไ้ดอ้ย่างกลมกลนื จงึทําใหเ้ราสามารถเห็นเมอืงที่สวยงามและเต็มไปดว้ย



 

 

ดอกไมท้ั่วเมอืง และยังเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บอทิธพิลจากอังกฤษโดยตรง รวมทัง้ไดรั้บการ

คัดเลอืกจาก Lonely Planet ใหเ้ป็น 1 ใน 10 เมอืงทีน่่าอยูป่ระจําปี 2013 อกีดว้ย ซึง่

ท่านจะไดช้ม Riccarton House and Brush มรดกทางวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์ของ

ประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบดว้ยอาคารประวัติศาสตร์ 2 แห่ง ลอ้มรอบไปดว้ย

สวนสาธารณะทีส่วยงามและสวนสวยลอ้มรอบดว้ยแม่น้ําเอวอน โดยตัง้อยู่ท่ามกลางป่า

พุ่มไมพ้ื้นเมืองที่มีตน้ไม ้Kahikatea อายุมากกว่า 600 ปี ต่อดว้ยนําท่านชม 

สวนสาธารณะแฮกลยี  ์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ร่มรื่นเขยีวขจี ซึง่ใกล ้ๆ  กันนัน้จะมี

พพิธิภัณฑแ์คนเทอเบอรี่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวนิวซแีลนด์ใหท้่านได ้

เรยีนรู ้อกีทัง้ในเมอืงยังม ีแมนํ่า้เอวอ่น (AVON) สายยาวทีไ่หลผ่านสวนสาธารณะและ

กลางเมอืงอยา่งสงบเยอืกเย็นซึง่จะไดเ้ห็นคนถ่อเรอืไปตามสายน้ําทีไ่หลเอือ่ย มกี ิง่หลวิ

ระยา้อยู่เหนือน้ําเหมอืนในสวนสาธารณะกลางเมอืงผูด้ี จากนัน้นําท่านเดนิชอ้ปป้ิงย่าน

รา้นคา้ในเมอืงทีเ่รยีกวา่ RESTART ไดอ้กีดว้ย 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี  

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึง่เกดิจากหิมะบน

เทอืกเขาเมาทค์กุละลายสูท่ะเลสาบจนทําใหม้สีเีทอรค์วอยซ ์ใหท้า่นไดช้มความงามของ

ทวิทัศนส์องขา้งทางทีเ่ต็มไปดว้ยเทอืกเขา ทุ่งหญา้ และฝูงแกะนับรอ้ยนับพันทีจ่ะทําให ้

ท่านประทับใจมริูล้มื ต่อดว้ยเทีย่วชม อนุสาวรยีส์ุนขัตอ้นแกะ และโบสถค์นเลีย้งแกะ 

GOOD SHEPHERD รมิทะเลสาบ เป็นโบสถเ์ล็กๆ น่ารักทีปั่จจุบันยังใชป้ระกอบพธิกีรรม

ตา่งๆ อยู ่หลังจากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทไวเซลิ เมอืงแหง่ตน้ไมข้องนวิซแีลนด ์

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารญีปุ่่ น 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั PEPPERS BLUEWATER RESORT HOTEL, TAKAPO หรอื 

เทยีบเทา่  

 

วนัทีส่าม  ทไวเซลิ - ควนีสท์าวน ์- ครอมเวลล ์- รา้นผลไมป้้าโจนส ์- ชมการกระโดดบนัจีจ้ ัม๊

ทีส่ะพานคาวารวั - แอรโ์รวท์าวน ์- ควนีสท์าวน ์

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์เมอืงทีล่อ้มรอบดว้ยภเูขาและทะเลสาบทีม่ทีวิทัศน์

อนังดงามตลอดปี และเป็นเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบวาคาทปีทูีส่วยงามและมชีือ่เสยีง

ทีสุ่ดในนิวซแีลนด ์ ซึง่เต็มไปดว้ยกจิกรรมทัง้กฬีา การผจญภัยทีโ่ลดโผนและทา้ทาย

ความสามารถมากมาย ตอ่ดว้ยนําทา่นแวะซือ้ผลไมท้ี ่เมอืงครอมเวลล ์แหล่งผลติผลไม ้

ทีสํ่าคัญของประเทศนวิซแีลนด ์เชน่ แอปเป้ิล พชี แพร และเชอรร์ี ่รวมทัง้ใหท้่านไดแ้วะ

ซือ้ผลไม ้ณ รา้นผลไมป้้าโจนส ์ทีม่พีืน้ทีถ่งึ 250 เอเคอร ์ หรอื 625 ไร่ โดยมผีลผลติ

จากผลไมก้ว่า 15 ชนดิ โดยมจํีานวนแอปเป้ิลและพชีมากทีส่ดุ แต่ผลไมท้ีทํ่ารายไดใ้ห ้

มากทีส่ดุก็คอื เชอรร์ี ่สําหรับผลไมข้องสวนผลไมป้้าโจนสน์ี้จะมรีาคาไมแ่พงและสดใหม่ 

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่สะพานคาวารวั ถ่ายรูปกันทีส่ะพานประวัตศิาสตร ์โดยสถานที่

แห่งนี้เป็นตน้กําเนิดของการเล่นบันจีจ้ั๊ มแห่งแรกของโลก ต่อดว้ยชม การกระโดดบนั

จีจ้ ัม๊ กฬีาทีท่า้ทายและวัดใจคนกลา้ ซึง่มคีวามสูงถงึ 43 เมตร ใชเ้วลาในการเล่น 35 

นาที (ท่านใดทีส่นใจกระโดดบนัจีจ้ ัม๊ สามารถตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์คา่ใชจ้่ายนีไ้ม่

รวมอยูใ่นคา่บรกิารทวัร)์ 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

บา่ย จากนัน้นําทา่นชม เมอืงแอรโ์รวท์าวน ์เมอืงเล็กๆ น่ารักทีใ่นสมยัโบราณนัน้เป็นเมอืงแห่ง

การขดุทอง ภายในเมอืงยังคงรักษาสภาพบา้นเรอืนรา้นคา้ในรูปแบบเดมิไวใ้หท้่านเที่ยว

ชม ซึง่ท่านจะไดช้มเหมอืงทองเกา่และถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางกลับสู ่

เมอืงควนีสท์าวน ์



 

 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL, 

QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีส่ ี ่ ควนีสท์าวน ์- ลอ่งเรอืกลไฟโบราณ - วอลเตอรพ์คีฟารม์โชว ์- น ัง่กระเชา้กอนโด

ลา่สูย่อดเขาบ็อบสพ์คี (เลน่ลจูจฟ์ร!ี) - ควนีสท์าวน ์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟารม์ โดยการ น ัง่เรือกลไฟโบราณ TSS 

EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทวิทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและ

เมอืงควนีสท์าวน์ ซึง่เพลดิเพลนิกับบรรยากาศแสนโรแมนตกิบนเรอื ชมการสาธติการตัด

ขนแกะ และโชวส์นัุขตอ้นแกะจากฟารม์พืน้เมอืงในบรรยากาศรมิทะเลสาบวาคาทปี ู

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย นําทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์โดย TSS EARNSLAW ใหอ้สิระท่านชอ้ปป้ิงใน

เมอืงควนีสท์าวน ์หรอือกีกจิกรรมทีน่่าสนใจก็คอืน่ังเรอืเร็ว SHOTOVER JET สรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ.1970 มผีูม้าทา้ทายความหวาดเสยีวนี้แลว้กว่า 2 ลา้นคน เป็นเรอืทีไ่ดรั้บการออก

เเบบเป็นพเิศษ ลําตัวทําดว้ยอลมูเินยีมอยา่งหนาแน่น เเลน่ดว้ยความเร็วสงูและตืน่เตน้เรา้

ใจ ซึง่ไดรั้บการยอมรับจากทั่วโลก (การน ัง่เรอืเจ็ทโบ๊ทซึง่เป็นทวัรน์อกรายการ 

คา่ใชจ้่ายนีไ้มร่วมอยู่ในคา่บรกิารทวัร ์สําหรบัท่านทีส่นใจ กรุณาตดิตอ่หวัหนา้

ทวัร)์ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่ยอดเขาบ็อบสพ์คี น่ังกระเชา้กอนโดล่า ดืม่ดํ่ากับความ

สวยงามของเมอืงสวยรมิทะเลสาบบนบ็อบสพ์คี ต่อดว้ยความสนุกสนานกับการเล่นลูจจ์

ตามทางคดเคีย้ว ผา่นอโุมงคอ์ันสดุหวาดเสยีวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึง่ท่านจะตืน่เตน้

และประทับใจมริูล้มื ( ฟร!ี เลน่ลจูจท์า่นละ 1 รอบ ) 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคาร **เมนูพเิศษ กุง้มงักรนวิซแีลนด ์และหอย

เป๋าฮือ้นวิซแีลนด*์* 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL 

QUEENSTOWN หรอืเทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีห่า้ ควนีสท์าวน ์- ทะเลสาบวานาคา - เมอืงฮาสท ์- ธารนํา้แข็งฟรานซโ์จเซฟ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางสู ่ธารนํา้แข็งฟรานซโ์จเซฟ ผา่นเมอืงวานาคา เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบ

วานาคา แวะใหท้า่นไดช้มและถ่ายรูปอันงดงามของ ทะเลสาบวานาคา ระหว่างทางแวะ

ชมโลกปรศินา (PUZZLE WORLD) ซึง่ภายในประกอบดว้ยของเล่นน่าพศิวง เชน่ บา้น

ปรศินาทีด่แูลว้เหมอืนเอนแตห่ากเขา้ไปภายในจะสรา้งบรรยากาศใหรู้ส้กึเหมอืนบา้นไมไ่ด ้

เอยีง หรอืหอ้งทีเ่หมอืนมตีานับรอ้ยจอ้งมองเราอยู ่(ไมร่วมคา่เขา้ชม) ซึง่ทีน่ี่ดา้นนอก

ทา่นสามารถถา่ยรปูกบัสิง่ปลกูสรา้งลักษณะแปลกตา แวะเขา้หอ้งน้ําจําลองตามสมยัโรมนั

ไดท้ี่นี่ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่ธารน้ําแข็งฟรานซโ์จเซฟโดยผ่าน เมอืงฮาสท ์ เป็น

เสน้ทางทีส่วยงามมาก ซึง่เป็นสถานทีถ่า่ยทําภาพยนตรเ์รือ่งลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบบฟุเฟ่ต)์ 

บา่ย นําท่านชม ธารนํา้แข็งฟรานซโ์จเซฟ ธารน้ําแข็งทีม่คีวามสวยงามและมชีือ่เสยีงในวน

อทุยานแหง่ชาตเิวสทแ์ลนด ์โดยชาวเมารเีชือ่กนัวา่ธารน้ําแข็งแห่งนี้เกดิจากตํานานชาย-

หญงิคูห่นึง่พากนัปีนเขาแลว้ฝ่ายชายพลัดตกมา ฝ่ายหญงิรอ้งไหเ้สยีใจมากจนน้ําตาเต็ม

พืน้ทีน่ี้ จนต่อมากลายเป็นน้ําแข็งในทีสุ่ด เป็นธารน้ําแข็งอยู่ในเขตป่าชืน้ และชมความ

มหัศจรรยข์องธารน้ําแข็งอันงดงามทีเ่คลือ่นตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ ทีย่ัง



 

 

เคลือ่นตัวอยา่งไมห่ยดุยัง้ ซึง่จะเห็นว่าธารน้ําแข็งมสีขีาวระยบิระยับสลับกับสเีขยีวมรกต

อันงดงามประดับดว้ยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทัง้ขุนเขา  (ท่านใดสนใจน ัง่

เฮลคิอปเตอรช์มความงามของธารนํา้แข็งฟรานซโ์จเซฟ กรุณาตดิตอ่หวัหนา้ทวัร ์

คา่ใชจ้า่ยนีไ้มไ่ดร้วมอยูใ่นคา่ทวัร)์ 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAAST หรอืเทยีบเทา่ 

4 ดาว 

 

วนัทีห่ก ฟรานซโ์จเซฟ - โฮกติกิะ (เมอืงแหง่หยก) - เกรยเ์มาท ์ - น ัง่รถไฟสายโรแมน

ตกิทรานซอ์ลัไพน ์- ไครสเ์ชริช์ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงเกรยเ์มาท ์ระหว่างทางผ่าน เมอืงโฮกติกิะ เมอืงแห่งหยกซึง่

ชาวเมารีเชือ่กันว่าหนิสเีขยีวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทําใหสุ้ขภาพแข็งแรงและจะนํา

อํานาจโชคลาภมาสูต่นและครอบครัว อกีทัง้ยงัใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เป็นของฝากและของที่

ระลกึ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาส เพือ่ น ัง่รถไฟสายโรแมนตกิทรานซอ์ลั

ไพน ์ ทีส่ะดวกและสะอาดเหมอืนในยโุรป ซึง่เป็นรถไฟสายเดยีวทีว่ ิง่ผ่านเทอืกเขาต่างๆ 

ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 15 ปี ระหว่างที่ท่านน่ังรถไฟสองขา้งทางนัน้ ท่านจะไดช้ม

ทวิทัศนท์ีง่ดงามยิง่นักเป็นภาพแนวเขาทอดยาวสเีขยีวสบายตา ซึง่โอบลอ้มสองขา้งทาง

รถไฟไปเกอืบตลอดเสน้ทางสลับกบัภเูขาหมิะสขีาวสะอาดตา และน้ําตกสายไหมเกดิจาก

การละลายของหมิะบนยอดเขา ซึง่เป็นทัศนียภาพหนึง่ทีส่วยทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนด ์

จนมาถงึสถานรีถไฟ เมอืงไครสเ์ชริช์ 

 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

นําทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั IBIS CHRISTCHURCH HOTEL, CHRISTCHURCH หรอื

เทยีบเทา่ 4 ดาว 

 

วนัทีเ่จ็ด ไครสเ์ชริช์ - สงิคโปร ์- กรงุเทพฯ 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

หลังรับประทานอาหาร นําทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานเมอืงไครสเ์ชริช์ เพือ่ตรวจเช็ค

เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกลับ 

10.50 น. เดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ298 

17.40 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชางฮ ีประเทศสงิคโปร ์เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง 

18.35 น. เดนิทางกลับ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิสงิคโปรแ์อรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่SQ978 

20.00 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 

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

อตัราคา่บรกิารทา่นละ ราคารวมต ัว๋ ราคาไมร่วมต ัว๋ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น 91,900 60,900 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 82,900 54,900 

เด็กอายตุํา่กวา่ 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ 78,000 54,500 

เด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี  พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มเีตยีง

เสรมิ 
68,900 51,900 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่อกีทา่นละ 11,500 11,500 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นพกัหอ้งเดยีว ทา่นที ่3 ลด 1,000 1,000 

 

 

หมายเหต:ุ กรณุาอา่นเงือ่นไขใหล้ะเอยีดกอ่นทําการจองทวัรแ์ละชําระคา่มดัจํา 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจํีานวนผูร้่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษัิทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลกิการเดนิทางหากคณะทัวร์มผีูเ้ดนิทางตํ่ากว่า10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 15 วันกอ่นการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวันเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์

อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศ

ออสเตรเลยี ราคาตั๋วเครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกวา่ปกต ิ

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกับคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่หรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารคนืไมว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษัิทฯไม่รับผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรือหา้มออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขา้

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมีสิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่

ถูกตอ้ง,  ภัยธรรมชาติ, การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรือยกเลกิ

เทีย่วบนิ และอบุตัเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง 

- ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากการผกผันของราคาค่าน้ํามัน

เชือ้เพลงิทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นภายหลังการออกราคานี ้

อตัรานีร้วม 

- คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป – กลับ ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบไุวใ้นรายการเทา่นัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลัง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรับ-ส่ง พรอ้มคนขับ และค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเทีย่วต่างๆตามรายการที่ระบุไว ้

เทา่นัน้  

- ค่าบรกิารนําทัวร์โดยหัวหนา้ทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก 

ตลอดการเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป 1 ทา่น 

- คา่ Coach Tax และคา่ภาษีผา่นเขา้เมอืงตา่งๆ 

- ค่าโรงแรมทีพ่ักตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพักหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ พรอ้ม

อาหารเชา้ โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มี

อุณหภูมตํิ่าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้ 3-4 เท่าตัว หากวันเขา้พักตรงกับงานเทศกาลเท

รดแฟร ์หรอื การประชมุตา่งๆ อนัเป็นผลทีทํ่าใหต้อ้งมกีารปรับเปลีย่นยา้ยเมอืงโดยคํานงึถงึ

ความเหมาะสมเป็นหลัก 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท และคา่รักษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัท

ประกนัภยัไทยววิัฒน ์จํากดั 



 

 

- ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทาง น้ําหนักไมเ่กนิ 30 กก. สว่นกระเป๋าใบเล็กอยูใ่นความดูแลของ

ทา่นเอง น้ําหนักไมเ่กนิ 7 กก. (สําหรับสายการบนิภายในประเทศ 23 กก. / ทา่น) 

- สมนาคณุทกุทา่นดว้ยกระเป๋า ทา่นละ 1 ใบ 

- คา่อาหาร และเครือ่งดืม่ตามรายการทีร่ะบเุทา่นัน้ 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์วซีา่กรุป๊ 3,200 บาท 

- แจกฟร ีน้ําดืม่วันละ 1 ขวด  

อตัรานีไ้มร่วม 

- คา่ทําหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืในรายการ เชน่ คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, ค่าเครือ่งดืม่ และอาหาร

ทีส่ัง่เพิม่เตมินอกเหนอืจากทีบ่รษัิทฯจัดให ้เป็นตน้ 

- ค่าน้ําหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน้ําหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิกําหนด คอื 30 กโิลกรัมต่อ

ทา่น 

- คา่วซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนด ์วซีา่ครอบครวัหรอืวซี่าเดีย่ว 5,590 บาท (ราคาขึน้อยูก่ับ

อตัราแลกเปลีย่น) 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- คา่ภาษีทอ่งเทีย่ว หากมกีารเรยีกเก็บเพิม่ 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลือ่นวันเดนิทางกลับทา่นจะตอ้งชําระคา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจัดที่

น่ังของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูกํ้าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษัิทฯไดดํ้าเนินการออกตั๋วไปแลว้นัน้ ผู ้

เดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจา้หนา้ที่

บรษัิทฯวา่สามารถคนืคา่โดยสารไดห้รอืไม ่

- ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลี่ยนตัวผู ้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษัิทฯจะเช็คกับทางสายการบนิกอ่นว่าสามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสาร

ท่านอืน่แทนไดห้รอืไม ่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่น

ตั๋ว ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยตรงนีเ้องทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไมรั่บจองทีน่ั่ง (LONG LEG) ลูกคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ั่งตรงนี้ ทางลูกคา้ตอ้ง

ชีแ้จงเหตผุลหนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิดว้ยตัวทา่นเองในวันเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์กําหนดใหน้ํ้าหนักกระเป๋าไมเ่กนิ 20 ก.ก. สว่นกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถนําขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดูแลของท่านน้ําหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

- ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรือสายการบนิอื่น 

น้ําหนักกระเป๋าอาจจะถกูกําหนดใหตํ้่าหรอืสงูกวา่มาตรฐานได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้กําหนดของ

แตล่ะสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงานดว้ยตัวทา่นเอง 

เอกสารในการยืน่ขอวซีา่ 

- พาสปอรต์เลม่จรงิ มอีายกุารใชง้านคงเหลอืไมตํ่่ากว่า 6 เดอืน ควรมหีนา้ว่างอยา่งนอ้ย 3 

หนา้ กรณีพาสปอรต์ชํารดุหรอืมรีอยฉีกขาดไมส่ามารถใชง้านได ้(พาสปอรต์เล่มเกา่ทีม่วีซีา่

ในกลุม่ประเทศอืน่ๆทีห่มดอายไุปแลว้สามารถนํามาแสดงเพิม่เตมิเพือ่ใหง้่ายต่อการอนุมัตวิี

ซา่) 

- รปูถา่ยส ีขนาด 2 นิว้ พืน้หลังเป็นพืน้สขีาว หนา้ตรง ไมส่วมแวน่ตา หมวก หรอืผา้คลุมใดๆ 

ยกเวน้ผา้คลมุศรีษะทางศาสนา ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 

- ถา่ยสําเนา ทะเบยีนบา้น / บัตรประชาชน หรอื บัตรขา้ราชการ / ใบเปลีย่นชือ่ นามสกุล 

ทะเบยีนสมรส หรอื ทะเบยีนหยา่ / สตูบิตัรในกรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 20 ปีบรบิรูณ์ 



 

 

- หนงัสอืรบัรองการทํางาน (มอีายไุมเ่กนิ 1 เดอืนนับจากวันทีข่อวซีา่) 

** กรณีพนักงานบรษัิท หนังสอืรับรองออกโดยบรษัิท/สังกัดที่ท่านทํางานอยู่โดยระบุ

ตําแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนปัจจบุนั  วันเดอืนปี ทีเ่ริม่ทํางานกบับรษัิท (เป็นภาษาอังกฤษ หรอื 

ภาษไทยใชไ้ดท้ัง้คู)่ จะตอ้งพมิพล์งบนหัวกระดาษบรษัิทฯ พรอ้มประทับตราบรษัิทฯ และลง

นามโดยผูม้อํีานาจ จงึถอืเป็นสมบรูณ์ 

** กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ขอสําเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย ์หรอื หนังสอื

รับรองบรษัิท ตอ้งมชีือ่เป็นเจา้ของกจิการ หรือ คณะกรรการเท่านัน้ คัดสําเนาไม่เกนิ 3 

เดอืน  

- กรณีเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา จะตอ้งมหีนังสอืรับรองจากทางสถาบันการศกึษา ตัวจรงิ เป็น

ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 

- อาชพีอืน่ๆ ในกรณีทีป่ระกอบอาชพีอสิระ, แม่บา้น หรอื คา้ขายไม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้ 

ฯลฯ อาชพีที่ไม่สามารถออกหนังสือรับรองการทํางานได ้ตอ้งทําจดหมายชีแ้จงตนเอง 

สามารถออกเองได ้หรอืใชแ้บบฟอรม์ทีท่างบรษัิทสง่ใหก้็ได ้

- หลกัฐานการเงนิ  สําเนาสมุดบัญชอีอมทรัพย์ หรือ เงนิฝากประจํา จากทางธนาคาร

ยอ้นหลัง 6 เดอืนอพัเดตจนถงึปัจจบุนั  

- กรณีบรษิทัออกคา่ใชจ้า่ยกบัผูเ้ดนิทาง  นอกเหนือจากเอกสารขา้งตน้แลว้ทางบรษัิท

ตอ้งออกจดหมายรับรองค่าใชจ้่ายใหก้ับผูเ้ดนิทางทัง้หมดอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความ

รับผดิชอบค่าใชจ้่าย และการกลับมาทํางานของผูเ้ดนิทาง โดยระบุชือ่ผูเ้ดนิทาง และ

เหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

- กรณีเด็กอายุตํ่ากว่า 20  ปี เดินทางไปกับบดิาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง ตอ้งทํา

จดหมายยนิยอมโดยบดิาหรอืมารดา จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงควาจํานงคใ์นการอนุญาตให ้

บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได ้ณ ว่าที่การอําเภอหรือเขตโดยมีนายอําเภอหรือ

ผูอํ้านวยการเขต ลงลายชือ่และประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้ง 

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

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

- หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือท่านไป

สัมภาษณ์ตามนัดหมาย กรุณาแต่งกายชดุสุภาพ ทัง้นี้จะมเีจา้หนา้ของบรษัิทฯไปอํานวย

ความสะดวกให ้

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับไมใ่หเ้ขา้ประเทศเป็นการถาวร และ

ไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ําระไปแลว้ 

- สถานทตูไมม่นีโยบายการคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากท่านไมผ่่านการพจิารณา

วซีา่ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ทา่นไมส่ามารถเรยีกรอ้งขอคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ได ้

- กรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บพจิารณาวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์

ในการแจง้สถานทูต เพือ่ทําการยกเลกิวซีา่ของท่าน เนื่องจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศ

จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

## การพจิารณาวา่จะไดร้บัวซี่าหรอืไมน่ ัน้ เป็นดลุยพนิจิของสถานทูตเทา่น ัน้ มใิช่

บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณาผลวซีา่ของทา่น

งา่ยขึน้ ## 

 



 

 

 


