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Code: IB04-NZL-AmazingSouthPremium-75QF-Mar-Apr-125-A221124 

 

Amazing New Zealand (Premium Tour) 

เกาะใต ้7 วนั 5 คนื 

พกัควนีสท์าวน ์2 คนื หอ้งววิทะเลสาบ /ดนันดินิ 1 คนื/  

พกัอทุยานเมา้สค์กุ 1 คนื  / ไครสตเ์ชริช์ 1 คนื 5ดาว  

(พกัโรงแรม 4+5 ดาว) 

QUEENSTOWN / MT.COOK / DUNEDIN 
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ตามรอยภาพยนตรเ์รือ่งดงัจาก NETFLIX ณ ปราสาทลารน์คัเมอืงดะนดินิ 

ลอ่งเรอืชมฟยอรด์ทีม่ลิฟอรด์ซาวด ์, เยอืนเมา้สค์ุก๊ยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในนวิซแีลนด ์

***พกัโรงแรม 4+5 ดาว*** 

 หอ้งพกัววิทะเลสาบวาคาทปีคูวนีสท์าวน ์, และพกัโรงแรม 5 ดาวทีไ่ครสเชริช์ 

 บฟุเฟ่ตน์านาชาตบินยอดเขาบอ๊บสพ์คี+ลจู 2 รอบ  

 เมนหูอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้/ เมนเูป็ดปกักิง่ 

 เมนสูดุพเิศษ !!! กุง้มงักรทา่นละ 1 ตวัเสรฟิ พรอ้มน า้จ ิม้ซฟีู้ ดรสแซบ่ 

 รบัประทานอาหารในไรไ่วน ์ 

 

 

DDAAYY  รายการรายการ  
        อาหารอาหาร  

โรงแรมโรงแรม  
BB  LL  DD  

1 กรงุเทพฯ – ซดินยี ์     

2 

ซดินยี ์– ควนีสท์าวน ์–สกายไลน+์ลจู 2 รอบ 

พเิศษ..บรกิารทา่นดว้ย Ferburger  

พเิศษ..มือ้เย็น บฟุเฟ่ตน์านาชาต ิบนยอดเขา

บอ๊บสพ์คี 

  
 

Novotel Hotel 

(Lakeview)  

หรอืเทยีบเทา่(4*) 

3 

ลอ่งเรอื มลิฟอรด์ซาวน ์

พเิศษ.. มือ้เทีย่ง รบัประทานบนเรอื MILFORD 

MONARCH CRUISE 

พเิศษ..มือ้เย็น เมน ูเป็ดปกักิง่ 

   
Novotel Hotel 

(Lakeview)  

หรอืเทยีบเทา่(4*) 

4 

Optional program– ไรไ่วน ์– ดะนดินิ – ชม

เมอืง 

เทีย่ง : ภตัตาคารในไรไ่วน ์

   Scenic  Hotel  

หรอืเทยีบเทา่(4*) 

5 
ปราสาทลานคั – โออามาร ู– ฟารม์แซลมอน - 

เมา้สค์ุก๊ 

   Hermitage Hotel  

หรอืเทยีบเทา่(4*) 

6 

เมา้สค์ุก๊–เทคาโป–ไครสตเ์ชริช์–อสิระชอ๊บป้ิง 

พเิศษ..มือ้เทีย่ง เมนหูอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้

พเิศษ..มือ้เย็น แบบไทย ณ ภตัตาคาร +กุง้มงักร 

ทา่นละ 1 คน เสรฟิพรอ้มน า้จ ิม้ซฟีู๊ ด 

   The George Hotel  

หรอืเทยีบเทา่(5*) 

7 ไครสตเ์ชริช์ – ซดินยี ์– กรงุเทพฯ     
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วนัแรก  กรงุเทพฯ – ซดินยี ์

 

15.30 น.  คณะเดินทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4  ประตูทางเขา้หมายเลข 2  แถว D 

เคานเ์ตอรส์ายการแควนตสัแอรไ์ลน ์(QF) เจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและบรกิารเอกสารการเดนิทาง 

18.10 น.  ออกเดนิทางสู ่นครซดินยี ์ประเทศออสเตรเลยี  โดยเทีย่วบนิที ่ QF024  

 

วนัทีส่อง  ซดินยี ์– ควนีสท์าวน ์– สกายไลน ์ลจู 2รอบ 

 

06.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนิเมอืงซดินยี ์เผือ่เปลีย่นเครือ่งตอ่ไปยงัประเทศนวิซแีลนด ์

09.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ประเทศนวิซแีลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่QF121 

 

14.30 น.  เดนิทางถงึ เมอืงควนีสท์าวน ์ประเทศนวิซแีลนด ์หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 

  บรกิารทา่นดว้ย Ferburger เป็นแฮมเบอรเ์กอรช์ือ่ดังของเมอืงควนีสท์าวน ์ทีนั่กทอ่งเทีย่วทั่วโลกรูจั้ก

ด ีแมจ้ะมเีพยีงแค่ทีน่ี่แห่งเดยีวโดยไมเ่คยเปิดสาขาทีอ่ืน่เลย เปิดด าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2001 แต่ความ

อรอ่ยคุม้คา่นัน้เป็นทีเ่ลือ่งลอืกนัปากตอ่ปากกนัเลยทเีดยีว 

 

  ทา่นจะสมัผัสไดถ้งึความสวยงามและตกอยูใ่นมนตส์ะกดเมือ่เดนิทางมาถงึเมอืงแหง่นี ้เมอืงเล็กทีต่ัง้อยู่

ในวงลอ้มของเทอืกเขาขนาดใหญแ่ละอยูร่มิทะเลสาบวาคาตปี(ู ในภาษาเมารหีมายถงึ อสรุกาย) ววิ

ทีส่ดุประทับใจอกีอยา่งหนึง่ของเมอืงนีค้อื ทะเลสาบสเีทอควอยซ ์ทีส่ะทอ้นความงามของทอ้งฟ้าสคีราม 

เมอืงควนีทาวนเ์ป็นอกีหนึง่เมอืงทีไ่มไ่ดม้แีคบ่รรยากาศโรแมนตกิแตย่งัมกีจิกรรมอกีมากมายไมว่า่จะ

เป็นการเดนิชอ๊ปป้ิงในเมอืงเนือ่งจากเป็นเมอืงเดยีวทีร่า้นคา้เปิดบรกิารถงึ3ทุม่ทกุวนั   

ก าหนดการเดนิทาง 

เร ิม่ตน้ 

125,500.-บาท 

23–28 มนีาคม 2566 

---------------------- 

11–17 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 
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  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่ระเชา้กอนโดลา่ขึน้สูย่อดเขาบอ๊บสพ์คี เพือ่พบกบัการชมววิควนีสท์าวน์

แบบพาโนรามา่ มองเห็น ยอดเขาโคโรเน็ต พคี และ เดอะ รมีารค์คะเบลิ เรยีงไลร่ะดับกนัเป็นแนว 

กระเชา้กอนโดลา่หนึง่กระเชา้น่ังกนัได ้4 คน และก็มคีวามปลอดภยัสงู เครือ่งทุน่แรงทีแ่สนจะมเีสน่หช์ ิน้

นีเ้ป็นแมเ่หล็กทีม่พีลังมหาศาลในการดงึดดูนักทอ่งเทีย่วมาสมัผัสความสงูและความสวยงามทีม่รีอใหช้ม

ตลอดทัง้ปี และใหท้า่นไดเ้ลน่ลจู (Luge) คนละ 2 รอบ ซึง่เป็นรถเลือ่นทีอ่าศัยความลาดชนัของไหล

เขาลงสูด่า้นลา่งพรอ้มใหท้า่นไดต้ีน่เตน้บนความสงูของยอดเขาพรอ้มทัศนยีภาพทีง่ดงาม เป็นทีน่ยิม

ของนักทอ่งเทีย่วทัง้เด็กและผูใ้หญ ่

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบบฟุเฟ่ตน์านาชาต ิณ ภตัตาคาร บนยอดเขาบอ๊บสพ์คี  

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม NOVOTEL HOTEL  (LAKEVIEW ROOM) (ระดบั 4ดาว)  หรอื

เทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีส่าม  ควนีสท์าวน ์– มลิฟอรด์ ซาวน ์– ควนีสท์าวน ์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

ออกเดนิทางสูม่ลิฟอรด์ซาวน ์ โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอนัดบั 2 ของ

ประเทศ เขา้สูเ่ขตอทุยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ ผา่นเขตป่าพร ุ ป่าเบญจพรรณ ทุง่กวา้ง เขา้สูว่น

อทุยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ซาวด ์ ( MILFORD SOUND) ในดนิแดนสว่นทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์ (FIORD 

LAND) ซึง่ถกูประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ ของขัว้โลกใตซ้ ึง่มใีนลกัษณะนีเ้พยีง 2 แหง่ใน

โลก กลา่วคอืภมูปิระเทศแบบทะเลทีเ่คยเป็นธารน ้าแข็งในยคุโบราณ กดัเซาะหนิท าใหน้ ้าทว่มแทนที่

กลายเป็นอา่วลกึ 
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ระหวา่งทางทา่นจะไดช้มความงามทีส่รา้งโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่สราว

กระจก เป็นทะเลสาบทีท่า่นจะสามารถมองสะทอ้นภาพภเูขา ซึง่เป็นววิอยูเ่บือ้งลา่ง  และใหท้า่นดืม่น ้าแร่

บรสิทุธิจ์ากธรรมชาตทิี ่MONKEY CREEK และแวะชมน ้าตกทีม่คีวามยิง่ใหญท่ี ่CHASM 

 

เทีย่ง  น าทา่นลอ่งเรอืส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาตโิดยรอบ ตืน่

ตาตืน่ใจกบัภาพของสายน ้าตกอนัสงูตระหงา่นของ น ้าตกโบเวน ซึง่มคีวามสงู160เมตรจากหนา้ผา ชม

แมวน ้านอนอาบแดดบนโขดหนิอยา่งสบายใจ พรอ้มรับประทานอาหารกลางวัน แบบบฟุเฟตบ์นเรอื 

จากนัน้ลอ่งเรอืกลับสูท่า่เรอื เพือ่เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศกลับสูเ่มอืงควนีสท์าวน ์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนเูป็ดปกักิง่ 

  น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม NOVOTEL HOTEL (LAKEVIEW ROOM) (ระดบั 4ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ 

  (หมายเหต ุในกรณีหมิะตกหนักหรอืไมส่ามารถไปมลิฟอรด์ ซาวนไ์ด ้จะเปลีย่นทวัรเ์ป็นลอ่งเรอืทะเลสาบ

วาคาทปีสููว่อลเทอรพ์คีไฮคนัทรีฟ่ารม์แทนในราคาเดยีวกนั) 

 

  

 

วนัทีส่ ี ่  อสิระกจิรรม – ทานขา้วไรไ่วน ์– ดะนดินิ – ชมเมอืง  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

ใหท้่านอสิระเพื่อที่จะท ากจิกรรมที่สนุกและมชีือ่เสียงของนิวซแีลนด์มากมายเรียกไดว้่าหากไม่ท า

กจิกรรมเหลา่นีเ้หมอืนไมไ่ดม้าถงึนวิซแีลนด ์ 

กิจกรรมหนึ่งที่เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์จะพลาดไม่ไดด้ว้ย

ประการทัง้ปวง คอื การน่ังเรอืเจ๊ทโบท JET BOAT  เรอืเร็ว

ทีจ่ะกระชากความตืน่เตน้ของลูกคา้ตลอดเวลาทีน่ั่งอยู่บน

เรือล าดังกล่าวซึ่งจะพบตื่นเตน้ตั ้งแต่เดินทางไป เป็น
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กจิกรรมทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งยิง่ของนวิซแีลนดท์่านจะไดส้ัมผัสกับความเร็วหวาดเสยีวสดุตืน่เตน้ทีจ่ะท าให ้

ลมืหายใจไปชัว่ขณะหนึง่ เรอืล านีจ้ะพาทา่นแลน่ไปตามเกาะแกง่ในล าธานอนัคดเคีย้วหลายโคง้ บางจุด

แฉลบผ่านโขดหนิ บางจุดกระแทกผ่านผวิน ้า และเมือ่ถงึGame over เรอืก็จะสะบัดโคง้ดว้ยแรงเหวีย่ง

มหาศาลหมุน 360 องศา ที่จะท าใหห้ัวใจของท่านเตน้รัว แต่รับรองว่าท่านจะกลับไปพรอ้มความ

สนุกสนานไมรู่ล้มื (กจิกรรมอยูน่อกเหนอืรายการทวัร ์หากสนใจสามารถตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

 

หรอืทา่นไหนทีช่อบความสงูและหวาดเสยีวของแนะน า

ท่านไดพ้บกับกจิกรรมสุดทา้ทายการ กระโดดบนัจี้

จมัพเ์รยีกไดว้า่เป็นสว่นหนึง่ของคนนวิซแีลนดเ์ป็นกฬีา

อย่างหนึ่งที่แสดงความเป็นลูกผูช้ายออกมา โดยจะมี

การกระโดจากทีส่งูตัง้แต ่35 – 134 เมตร ซึง่ในปัจจุบัน

จะมกีารใชแ้ถบยางลาเท็กซเ์หนียวผูกตดิไวก้ับตัวของ

นักกระโดด หรือไม่ก็ผูกตดิเอาไวท้ีข่อ้เทา้จากนัน้ก็ให ้

กระโดดลงไปไม่ว่าจะเป็นกระโดดจากสะพานหรอืจากหนา้ผา ถอืเป็นกจิกรรมอย่างหนึง่ทีพ่ลาดไม่ได ้

เมือ่เดนิทางมาถงึนวิซแีลนด ์บันจีจั้ม้ทีส่ะพานคาวารัวนี้เป็นจุดกระโดดบันจีแ้ห่งแรกของโลกทีเ่ปิดท า

การใหนั้กท่องเทีย่วมาสัมผัสประสบการณ์อันหนา้ตืน่เตน้โดยAJ HACKETT เป็นผูเ้ปิดกจิการนี้เป็นคน

แรกในปี1988 ประวัตขิองการกระโดบันจีจั้มพนั์น้ยอ้นกลับไปไดห้ลายสบิปี แต่ถา้เป้นการกระโดดบันจี้

จัมพแ์บบทีม่บีรกิาร คอืท าเป็นการคา้จรงิๆ จังๆ ครัง้แรก ก็คอืทีค่วนีสท์าวน์ในนวิซแีลนดน์ี่เอง ปัจจุบันค

วนีสท์าวนจ์งึกลายเป็นเมอืงหลวงของการกระโดดบนัจีจ้ัมพ ์(กจิกรรมอยูน่อกเหนอืรายการทวัร ์หาก

สนใจสามารถตดิตอ่หวัหนา้ทวัร)์ 

   

  ประเทศนวิซแีลนดนั์น้เป็นหนึง่ในประเทศทีม่ชี ือ่เสยีงในการผลติไวน์โลกใหม่อันดับตน้ๆ เดนิทางสู่อกี

หนึง่ไร่ไวน์ชือ่ดังทีอ่ยูใ่กลเ้มอืงควนีสท์าวน์ GIBBSTON WINERY ไวน์ทีม่ชี ือ่เสยีงของนวิซแีลนดท์ี่

ไมค่วรพลาดในการซือ้มหีลายชนดิดว้ยกันไมว่่าจะเป็นSAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT 

NOIR  เป็นตน้ 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบ ตะวนัตก ณ ภตัตาคารในไรไ่วน ์

 

น าทา่นชมเมอืงแอรโ์รท่าวน ์เมอืงเล็ก ๆ ทีน่่ารักท าใหห้ลายๆ คนตกหลมุรักเพราะมสีสีนัทีส่ดใสมเีสน่ห์

และการรักษาสภาพของรา้นคา้ต่าง ๆ รวมทัง้บรรยากาศใหเ้หมอืนยคุขดุทองใหม้ากทีส่ดุ นักท่องเทีย่ว

จะไดม้ายอ้นประวัตศิาสตร์กับเมอืงเล็ก ๆ นี้ ที่นี้เคยร ่ารวยมาก่อนเพราะมกีารคน้พบสายแร่ทองค าที่

แมน่ ้า Arrow ในปี ค.ศ. 1862 เป็นเหตใุหนั้กขดุทองทั่วโลก มุ่งหนา้มาตืน่ทองกันทีน่ี่ เมือ่มคีนมาอาศัย

อยูก่็เริม่มเีมอืง มโีบสถ ์บา้นชอ่งและรา้นคา้ก็ผดุขึน้มา จนเราไดเ้ห็นรอ่งรอยของอดตีทีผ่า่นมาจวบจนทกุ

วันนี ้และมหีลักฐานพสิจูนไ์ดว้า่มนัีกขดุทองจากตา่งแดนมามากมาย อาท ิชมุชนชาวจนีทีม่าตืน่ทองไกล
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ถงึนวิซแีลนดด์ว้ย  นอกจากนี้ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิ กับการเดนิยอ้นอดตีบนถนนสายหลักของเมอืงคอื 

Buckingham Street ทีม่รีา้นขายทองหนา้ตายอ้นยคุ The Gold Shop รา้นขายขนมแสนหวาน The 

Remarkable Sweet Shop ทีท่กุคนตอ้งเขา้ไปเยีย่มเยอืน  

 

เดนิทางต่อไปยังเมอืงดะนดินิ น าท่านชมเมอืงดะนดินิแห่งนี้ไดช้ือ่ว่าเป็น “Edinburgh” แห่งแดนใต ้

เพราะเป็นเมอืงที่มคีวามเป็น Scottish มาก ชือ่ดะนดินิ เองก็เป็นชือ่โบราณในภาษา Gaelic ของ 

Edinburgh ดว้ย ทีเ่ป็นเชน่นีเ้พราะในยคุตีน่ทองราว ๆ ปี 1860 มผีูอ้พยพชาวสก็อตมาแสวงโชคและตัง้

รกรากกนัทีเ่มอืงนีก้นัอยา่งคับคั่ง สง่ผลใหด้ะนดินิ เป็นศูนยก์ลางของธุรกจิ เจรญิเตบิโตรุ่งเรอืงเมอืงมั่ง

คั่ง และตกึรามบา้นชอ่งของทีน่ีเ้ป็นสไตล ์Victorian & Edwardian Building ทีม่เีอกลักษณ์ชดัเจน  

 

น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ สถานรีถไฟแหง่ดะนดีนิ (DUNEDIN RAILWAYS STATION) ไดช้ือ่ว่าเป็น

สิง่ก่อสรา้งส าคัญทีสุ่ดของเมอืง ตัง้อยู่ในจัตุรัสแอนแซค (ANZAC) ออกแบบก่อสรา้งโดย GEORGE 

TROUP มศีลิปะกอ่สรา้งแบบ FLEMISH ลักษณะเด่นคอื หนิทีใ่ชใ้นการกอ่สรา้งเป็นหนิบะซอลตส์ดี าที่

เกดิจากการระเบดิของภูขาไฟทีน่ ามาจากดนิแดนใกลเ้มอืง ทางดา้นใตข้องสถานีมหีอนาฬกิาสูง 37 

เมตร มรีูปแบบการก่อสรา้งเหมอืนกับอาคารในสกอตแลนดท์ีต่อ้งมหีอนาฬกิาอยู่ตรงกลางหรอืดา้นใด

ดา้นหนึง่ของอาคาร 

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อาหารจนี ณ ภตัตาคาร  

น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม   SCENIC SOUTHERN CROSS HOTEL (ระดบั 4ดาว) หรอื

เทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้  ปราสาทลารน์คั – โออามาร ู– แซลมอนฟารม์ – เมา้สค์ุก๊ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นชม ปราสาทลารน์คัเป็นหนึง่ในสองปราสาททีม่ใีนนวิซแีลนด ์อกีแหง่คอื Cargill’s Castle ซึง่อยู่

ใน Dunedin เชน่กนัแตท่กุวันนีห้ลงเหลอืเพยีงซากปรักหักพัง จงึท าให ้ Larnach Castle ไดต้ าแหน่ง

ปราสาทเพยีงหนึง่เดยีวในนวิซแีลนดไ์ปครองโดยปรยิาย ปราสาทนีส้รา้งในยคุตืน่ทอง โดยนักธรุกจิ

ใหญผู่เ้ป็นนักการเมอืงและนายธนาคารชาวสก็อต ซึง่สรา้งบา้นพักทีห่รหูราเลอคา่อมตะจนไมอ่าจ

เรยีกวา่ ”บา้น”  แตต่อ้งเรยีกวา่ “ปราสาท”  เพราะมหีอ้งมากมายถงึ 43 หอ้ง มคีนรับใชถ้งึ 46 คน มหีอ้ง

บอลลร์มูหนึง่หอ้งทีส่รา้งใหแ้กล่กูสาวคนโปรดจากนัน้ปราสาทแหง่นีก้็ถกูขายเปลีย่นมอืมาหลายครัง้

จนกระทั่งตอนนีถ้กูครอบครองโดยตระกลู Barker ซึง่ทา่นจะไดช้มความสวยงามของสวนสวยและ

ปราสาทงามหลังนี ้

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่งแบบตะวนัตก ณ ภตัตาคาร 

 

เมอืงโออามารเูป็นเมอืงน่ารักๆรมิทะเลอกีเมอืงหนึง่จุดเด่นของเมอืงนี้จะมหีนิหนิไขไ่ดโนเสาร์ หรอื หนิ

โมราก ิเป็นกลุม่ หนิประหลาด ทีเ่กดิจากปรากฏการณ์ธรรมชาตขิองหนิดนิดานทีถ่กูคลืน่ลมซดั กดักรอ่น 

กลายเป็นหนิทรงกลมขนาดใหญ่ ขนาดเสน้ศูนยก์ลางประมาณ 0.5 – 1 เมตร และ 1.5 – 2.2 เมตร 

สรา้งความตืน่ตาใหแ้กผู่พ้บเห็น หนิไขไ่ดโนเสาร ์ 

 

จากนัน้เดนิทางต่อไปยังทะเลสาบปูคากชิาวนวิซแีลนดใ์หช้ือ่ว่า MILLION DOLLAR VIEW จาก

ความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน ้าในทะเลสาบปูคากทิี่ละลายมาจากน ้าแข็งบนภูเขา

กลายเป็นน ้าทีส่ะทอ้นแสงแดดจนเป้นสเีทอรค์วอยซส์วยจนอธบิายเป็นค าพดูไดย้ากเต็มท ี

 

ระหวา่งทางแวะฟารม์แซลมอนทไวเซลแซลมอ่นฟารม์ ฟารม์ปลาแซลมอนทีม่ทีศันภีาพงดงาม ตัง้อยู่

ทางทศิใตข้องเมอืงทไวเซลนอกจากจะเป็นฟารม์แซลมอนขนาดใหญแ่ลว้ ยงัมผีลติภณัฑเ์กีย่วกบั

แซลมอนจ าหน่ายอกีดว้ย เมือ่มาถงึนวิซแีลนดป์ลาแซลมอนเป็นอกีสิง่หนึง่ทีห่า้มพลาด 

   

  จากนัน้เดนิทางตอ่ไปยงัอทุยานแหง่ชาตเิมา้สค์ุก๊ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั HERMITAGE MT.COOK HOTEL (ระดบั 4ดาว)  หรอืเทยีบเทา่ 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก ณ ภตัตาคารในโรงแรม   

 

วนัทีห่ก กจิกรรม OPTIONAL PROGRAM – เทคาโป – ไครสตเ์ชริช์ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตเิมา้สค์ุก๊ อยูใ่นเขตอทุยานแห่งชาตอิาโอราก ิ( Aoraki National 

Park )  และเป็นสว่นหนของเทอืกเขาเซาทเ์ทริน์แอลป์ ยอดเขาเมา้ทค์ุก้ทีม่คีวามสงูถงึ 3,754 เมตร 

เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูอนัดับที ่37 ของโลก โดยตัง้ชือ่ตามกปัตันเจมส ์คุ๊ก นักเดนิเรอืชาวอังกฤษผูค้น

พน้ทวปีออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์โดยพลเรอืเอก จอหน์ สโตก ในปี1846 ชือ่อาโอรากเิป็นชือ่ชาวเมารี

ตัง้ชือ่ขึน้ ตามเด็กหนุ่มชาวเมาร ีเป็นยอดเขาทีม่หีมิะและธารน ้าแข็งปกคลมุตลอดปี  

หากท่านอยากเห็นถงึความอลังการของเทอืกเขาเลอืกซือ้ทัวรห์รอืกจิกรรมการน่ังเฮลคิอปเตอรส์ู่ธาร

น ้าแข็งทัสมานทีท่่านไดส้ัมผัสความงามของธารน ้าแข็งดว้ยตัวท่านเอง (การน ัง่เฮลคิอปเตอรส์ูธ่าร

น า้แข็งทสัมาน เป็นทวัรน์อกรายการมใีหเ้ลอืกหลายโปรแกรม ส าหรบัทา่นทีส่นใจกรุณาตดิตอ่

หวัหนา้ทวัร)์  

 

จากนัน้เดนิทางต่อไปชมทะเลสาบทีม่ชี ือ่เสยีงของประเทศนวิซแีลนด ์ทะเลสาบเทคาโป เพราะความ

สวยงามแบบทีส่ดุของทีส่ดุบนพืน้ทีก่วา้งใหญ่ประมาณ 83 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยูสู่งจากระดับน ้าทะเล

ประมาณ 700 เมตร น ้าในทะสาบยังคงสเีทอร์ควอยซซ์ ึง่จะเห็นไดช้ัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อ

แสงอาทติยต์กกระทบสะทอ้นกับผวิน ้า สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ทีน่ ้าชะลงมาระหว่างทางทีไ่หลลง

มาจากยอดเขาน่ันเองทีส่รา้งโทนสฟ้ีาสวย ๆ ใหก้บัทะเลสาบแหง่นี้ ในอกีมมุหนึง่ของทะเลสาบเทคาโป

ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นทะเลสาบทีส่วยทีส่ดุในนวิซแีลนด ์ 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหาร แบบจนี ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนหูอยเป๋าฮือ้ทะเลใต ้

 

  เดนิทางสู่เมอืงไครสตเ์ชริช์ เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามว่า “เมอืงอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจาก

สถาปัตยกรรมตกึต่างๆในเมอืงนี้คลา้ยคลงึกับอังกฤษเป็นเมอืงทีม่คีวามทันสมัยและความสะดวกสบาย
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ครบครันแต่ก็ยังคงไวซ้ ึง่ความสวยงามของธรรมชาตไิวอ้ย่างไมม่ทีีต่เิป็นอกี 1 ใน 10 เมอืงทีไ่ดรั้บการ

โหวตจากนติยสาร Lonely Planet วา่เป็นเมอืงทีน่่าอยูแ่หง่หนึง่ของโล  

 

  ใหทุ้กท่านไดเ้รียนรูป้ระวัตศิาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาต ิและความงามทางวัฒนธรรมของ

นวิซแีลนดท์ีพ่พิธิภณัฑแ์คนเทอเบอรร์ี ่พบกับการจ าลองวถิชีวีติมนุษยย์ุคดกึด าบรรพแ์ละชาวเมารี

กอ่นทีก่ารเขา้มาของยโุรป การสรา้งบา้นแปงเมอืง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาต ิและสตัวป่์าทีส่ าคัญของ

ประเทศ  

 

  จากนั้นน าทุกท่านไปเดนิเล่นชมสวนสวยงามที่สวนพฤกษศาสตรข์องเมืองที่ก่อตัง้ขึน้ในปี 1863 

เพลดิเพลนิกบัสวนกหุลาบทีส่วยงามและดอกไมน้านาชนดิ  

 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ แบบไทย ณ ภตัตาคาร พเิศษเมนกูุง้มงักรทา่นละ 1 คน เสรฟิพรอ้มน า้จ ิม้

ซฟีู๊ ด 

 น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม THE GEORGE HOTEL (ระดบั 5ดาว) หรอืเทยีบเทา่ 

  

 

วนัทีเ่จ็ด  ไครสตเ์ชริช์ – ซดินยี ์– กรงุเทพฯ 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้แบบกลอ่ง 

  เดนิทางสู ่สนามบนิเมอืงไครสตเ์ชริช์ 

06.00 น. ออกเดนิสู ่เมอืงซดินยี ์โดยสายการบนิแควนตสั เทีย่วบนิที ่QF138 

07.35 น. เดนิทางถงึเมอืงซดินยี ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

09.50 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QF023 

16.40 น. เดนิทางกลบัถงึกรงุเทพฯ..... โดยสวสัดภิาพ 

 

************************************** 
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Amazing New Zealand (Premium Tour) 

เกาะใต ้7 วนั 5 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง 22 – 28 มนีาคม 2566  

 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 

(ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 125,500.- บาท 96,500.- บาท 

เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ ่  119,500.- บาท 90,500.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 110,500.- บาท 84,500.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง  106,500.- บาท 77,500.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ    24,900.- บาท 24,900.- บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  3,000.- บาท 3,000.- บาท 

 

ก าหนดการเดนิทาง 11 – 17 เมษายน 2566  (สงกรานต)์ 

 

คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมต ัว๋ 

(ไมร่วมวซีา่) 

ราคาไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ

ตลอดการเดนิทาง 

(ไมร่วมวซีา่) 

ผูใ้หญ ่พกั 2-3 ทา่นตอ่หอ้ง 146,500.- บาท 102,500.- บาท 

เด็กพักกบั 1 ผูใ้หญ ่  140,500.- บาท 96,500.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 134,500.- บาท 90,500.- บาท 

เด็กพักกบั 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 127,500.- บาท  83,500.- บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  24,900.- บาท  24,900.- บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  3,000.- บาท 3,000.- บาท 

 

*** การเดนิทางในแตล่ะครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ทา่น ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญต่ า่กวา่ 15 ทา่น 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 

*** บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบในเรือ่งตั๋วทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ตอ่เทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางตา่ง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเรา

หากเทีย่วบนิลา่ชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทาง 

*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 10 วัน เพือ่แจง้ให ้

สายการบนิทราบ ในสว่นทีน่ั่งบนเครือ่งบนิไมส่ามารถเลอืกทีน่ั่งได ้ทางสายการบนิจะจัดทีน่ั่งเป็นกลุม่คณะมาให ้ 
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*** กรณีลกูคา้มวีซีา่อยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศโดยไมต่อ้งยืน่วซีา่ เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษัิท

ฯ จะไมรั่บผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ หากไมไ่ดรั้บอนุญาตเขา้ประเทศ เนือ่งจากเป็นดลุพนิจิของเจา้หนา้ตรวจ

คนเขา้เมอืง   

* กรณีใชต้อ้งการเดนิทางโดยชัน้ธรุกจิ (Business Class)  หรอื ทารก (Infant) กรณุาสอบถามราคาเพิม่เตมิจาก

เจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯ  

* กรณีออกตั๋วแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ต ัว๋ได ้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขตั๋วกรุ๊ปของ

สายการบนิ 

*ส าหรับหอ้งทีเ่ป็นสามเตยีง(Triple Room) โรงแรมในนวิซแีลนดม์จี านวนนอ้ยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตยีงใหญส่อง

เตยีงทีส่ามารถพักได ้3 ทา่น (2 Double beds) หรอือาจเป็นหอ้ง 1 เตยีงใหญแ่ละ 1 เตยีงเสรมิ (1 Double + 1 Extra 

bed) ส าหรับหอ้งนอน 3 ทา่นหรอืบางโรงแรมกรณีพัก 3 ทา่น/หอ้ง บางโรงแรมไมม่หีอ้ง 3 เตยีง ลกูคา้ตอ้งจา่ยคา่

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ 

อตัรานีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิแควนตัสแอรไ์ลน ์ 

 คา่โรงแรมทีพ่ัก (สองทา่นตอ่หนึง่หอ้ง), คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุ

 คา่อาหารและเครือ่งดืม่ตามรายการทีไ่ดร้ะบ,ุ คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในตา่งประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผูท้ ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

( เงือ่นไขเป็นไปตามกรมธรรมป์ระกนัภยั ) และอายไุมต่ า่กวา่ 1 ปี และไมเ่กนิไมเ่กนิ 75 ปี 

 คา่น ้ามนัจากสายการบนิ และคา่ภาษีสนามบนิ ณ  วันที ่ 10 ต.ค. 2565 และบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรับเปลีย่นราคาตามภาษีน ้ามนัหากสายการบนิมกีารปรับเพิม่ขึน้หลังจากนี้ 

อตัรานีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลับเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอื คนตา่งดา้ว 

 คา่วซีา่ประเทศนวิซแีลนด ์ แบบวซีา่เดีย่ว 7,220 บาทตอ่ทา่น  

 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ตา่งหากจากคา่วซีา่ 

 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัตอ่ทา่น) 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่เครือ่งดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง  

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่ทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ามธรรมเนยีมควรจา่ย 2 เหรยีญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋า

ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะ

โรงแรมสว่นใหญไ่มม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์

 ไมม่แีจกน า้ดืม่บนรถและไมแ่จกกระเป๋า 

 ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนือ่งจาก โดยสว่นใหญโ่รงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
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เงือ่นไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงนิ  

1. ทางบรษัิทฯ จะขอเก็บเงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 71,000.-บาท ตอ่การจองทัวรห์นึง่ทา่น  

2. ทา่นตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษัิทฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวซีา่เขา้ประเทศนวิซแีลนดก์อ่น

เดนิทาง 60 กอ่นเดนิทาง  

3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซีา่ลา่ชา้ ไมท่ันก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิและผลวซีา่ของทา่นไม่

ผา่น บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 

4. ส าหรบัสว่นทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเก็บคา่ทวัรท์ ัง้หมดกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย  60 วนัท าการหรอืตาม

เจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีลกูคา้ทีผ่ลวซีา่ผา่นกอ่น 60 วนัท าการ ขอช าระยอดคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมด หากบรษิทัฯ 

ไมไ่ดร้บัเงนิครบท ัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 

5. บรษัิทฯขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตจุ าเป็น สดุวสิยั จนไมอ่าจแกไ้ข

ได ้และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรอืไดรั้บบาดเจ็บ ทีน่อกเหนอืความ รับผดิชอบของหวัหนา้

ทัวรแ์ละเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ตา่งๆ 

6. เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการ

เขา้ และออกประเทศไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 

7. เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิท

ฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

8. เมือ่ทา่นตกลงช าระคา่มดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดอ้า่นเงือ่นไขและยอมรับขอ้ตกลง

ตา่งๆ ทัง้หมดของทางบรษัิทฯ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

คา่มดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจา่ยคา่ต ัว๋เครือ่งบนิ คา่โรงแรมและคา่วซีา่ลว่งหนา้ซึง่ไมส่ามารถเรยีกเงนิคนืได ้หากผู ้

เดนิทางยกเลกิหรอืไมส่ามารถเดนิทางไดด้ว้ยเหตผุลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี ้

 แจง้ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 90 วนัท าการคนืคา่มดัจ าท ัง้หมด 70,000.- บาท (เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 

1,000 บาท) 

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 75-89 วนั กอ่นเดนิทาง ยดึคา่มดัจ า 71,000.-บาท 

- กรณีทีถ่กูปฏเิสธวซีา่จากทางสถานทตู ทางบรษิทัขอยดึคา่มดัจ าท ัง้หมด  

- กรณีออกต ัว๋แลว้ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ต ัว๋  

 แจง้ยกเลกิลว่งหนา้ 1-74 วนั กอ่นเดนิทาง ไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ ัง้หมดเพราะเป็นชว่งพคี (เทศกาล

ตา่งๆ)  

 แจง้ยกเลกิในวนัเดนิทางหรอืถกูปฏเิสธการออกจากประเทศไทยหรอืการเขา้ประเทศนวิซแีลนด ์ บรษิทัฯจะไม่

มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีวซีา่ไมผ่า่นกอ่นเดนิทาง  วนัท าการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ หากหลงัจากนีย้ดึคา่มดัจ าท ัง้หมด 
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โปรดทราบ 
 

1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้
กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้

ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน
การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 

4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง
เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 

ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล
เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 
9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 

บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 
12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ

ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่
13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 

เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่
กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์

โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง
บญัชเีทา่นัน้ 

 
บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


