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Code: IH14-NZL-Grand-10CX-Aug-Oct2023-169-174-A230327 

 

10 วนั แกรนดน์วิซแีลนด ์ 

(เทีย่วครบเกาะเหนอื-ใต)้  

 

 

 

โปรโมช ัน่ โดย คาเธย ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ พรอ้มชอ้ปป้ิงฮอ่งกง 

สงิหาคม - ตลุาคม 2566 

 169,900 บาท  

(รวมทปิและวซีา่ทกุอยา่งแลว้ พเิศษ....เมนกูุง้มงักรและหอยเป๋าฮือ้ทะเลใต)้ 

 

ออ๊คแลนด ์– หมูบ่า้นฮอบบทิ – ถ า้หนอนเรอืงแสง – โรโตรวั – ศนูยว์ฒันธรรมชาวเมาร ี– น า้พุรอ้นไวโอ ทาป ุ

 ควนีสท์าวน ์(คา้ง 2 คนื) – เจ็ตโบต้ – มลิฟอรด์ซาวน ์– ยอดเขาโคโรเน็ท – แอรโ์รท่าวน ์– วานากา 

 อทุยานแหง่ชาตเิมาทค์กุ – เทคาโป – แอชเบอรต์นั – ไครส์ทเ์ชริช์ – แวะชอ้ปป้ิงฮอ่งกง ไหวพ้ระขอพร 

 

ราคาทวัร ์169,900 บาท : 10-19 ส.ค. 66  

ราคาทวัร ์174,900 บาท : 10-19 ต.ค. 66 / 19-28 ต.ค. 2566 

 



Page 2 of 19 

 

 

 

วนัแรก  กรงุเทพมหานคร – ฮอ่งกง - ออ๊คแลนด ์

 

09.30 น. คณะฯพรอ้มกันที่สนามบนิสุวรรณภูม ิ อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 7-8            

เคานเ์ตอร ์M สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์  

12.30 น. ออกเดนิทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบนิคาเธ่ย ์แปซฟิิก แอรเ์วยส์ เทีย่วบนิที ่ CX754 (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.50 ชั่วโมง) สายการบนิมบีรกิารอาหารเชา้บนเครือ่งบนิ พรอ้มเพลดิเพลนิกับภาพยนตร์

หลากหลายกบั จอทวีสีว่นตัวทกุทีน่ั่ง  

16.30 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเชค็แลปกก๊ ฮอ่งกง เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่งสูส่นามบนิออ๊คแลนด ์ประเทศนวิซแีลนด ์

อสิระใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิตามอธัยาศัย 

21.10 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิ สนามบนิเชค็แลปกก๊ ฮอ่งกง สูส่นามบนิออ๊คแลนด ์โดยเทีย่วบนิ CX113 (ใช ้

เวลาเดนิทางประมาณ 10.45 ชัว่โมง) 

 

วนัทีส่อง ออ๊คแลนด ์– เทีย่วชมเมอืง – สกายทาวเวอร ์ 

 

11.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิ เมอืงออ๊คแลนด ์(AKL) เกาะเหนอืประเทศนวิซแีลนด ์ 

  

 น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง (กฎหมายนวิซแีลนดไ์มอ่นุญาตใหน้ าเขา้ อาหารสด และพชืผัก เขา้

ประเทศโดยเด็ดขาด หากตรวจพบทา่นจะโดนปรับตามกฎหมายนวิซแีลนด)์ 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโอค๊แลนด ์(Auckland)  

เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศนวิซแีลนด ์ในภาษาเมารอี็อคแลนดม์ชี ือ่ว่า Tamaki-Makau-Rau แปลว่า หญงิ

สาวที่มผีูม้าขอความรักถงึ 100 คน โอ๊คแลนด ์ไดส้มญานามนี้มาจากการที่เป็นภูมภิาคที่ชนเผ่าต่างๆ 

ตอ้งการครอบครอง บรรยากาศทีผ่สมผสานกนัของอา่ว หมูเ่กาะ วัฒนธรรมโพลนีีเชีย่นและความเป็นเมอืงที่

ทันสมยัก็ท าใหอ้็อคแลนดต์ดิอนัดับเมอืงน่าอยูท่ีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

 

น าทา่นเทีย่วชมเมอืงออ๊คแลนด ์ 

 

น าทา่นขึน้หอคอยสกายทาวเวอร ์(Sky Tower) 

สงูถงึ 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด ์สกาย ทาวเวอร ์จัดเป็นสิง่ปลูกสรา้งทีสู่ง

ทีส่ดุในซกีโลกใต ้เปิดใหบ้รกิารตัง้แตเ่ดอืน สงิหาคม ค.ศ.1997 หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถอืเป็นสว่นหนึง่

ของ สกายซติีค้อมเพล็กซ ์ซึง่ประกอบไปดว้ย คาสโิน ทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง รา้นอาหาร บาร ์คา

เฟ่ และโรงแรม เรยีกไดว้า่มคีรบทกุอยา่งไวค้อยใหบ้รกิาร 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี (พรอ้มลิม้ลองเมนกูุง้มงักร) 



Page 3 of 19 

 

 

 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Grand Millennium Auckland Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

วนัทีส่าม ออ๊คแลนด ์– มาทามาทา – หมูบ่า้นฮอบบทิ – โรโตรวั – ศนูยว์ตันธรรมชาวเมาร ี

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมาทามาทา (Matamata) (ระยะทาง 160 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชม.)  

 เมอืงชนบทเล็กๆทางตอนเหนือของนวิซแีลนด ์พืน้ทีท่ีถู่กลอ้มรอบไปดว้ยเทอืกเขาไคไม และฟารม์ทีอ่ดุม

สมบรูณ์  

 

 น าท่านเขา้ชมหมูบ่า้นฮอบบทิ (Hobbit Village) หนึง่ดนิแดนเทพนยิายมดิเดลิเอริธ์ซึง่ถูกสรรคส์รา้งเป็น

ฉากถ่ายท าภาพยนตรฮ์อลลวิูดชือ่ดังเรือ่ง เดอะ ฮอบบทิ (The Hobbit) และ เดอะ ลอรด์ ออฟ เดอะ รงิส ์

(The Lord of the Rings)  น าท่านเดนิส ารวจดนิแดนเทพนยิายแห่งนี้ เริม่ตน้จากบรเิวณหมูบ่า้นทีอ่ดุม

สมบรูณ์ไปดว้ยตน้ไมแ้ละความชุม่ชืน้ อกีทัง้ยงัมหีลมุฮอบบทิ, เดอะ กรนี ดรากอ้น อนิน์, โรงส,ี สะพานโคง้

คู ่และโครงสรา้งอยา่งทีเ่ราเห็นในภาพยนตรเ์ลยทเีดยีว  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโรโตรัว (Rotorua) (ระยะทาง 64 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยพลังความรอ้นใตพ้ภิพในอดตี มชีาวเมารอีาศัยอยูเ่ป็นจ านวนมากเพราะเป็นเมอืงทีม่คีวาม

รอ้นจากใตด้นิทีส่ามารถปรงุอาหารไดโ้ดยการน าเนื้อสัตวไ์ปฝังในดนิทีม่คีวามรอ้นสงูจนกว่าจะสกุ อาหารนี้

ชาวเมารีเรียกว่าฮังง ิ(HANGI) นอกจากนี้เมอืงโรโตรัวยังเป็นเมอืงท่องเที่ยวทีส่ าคัญของเกาะเหนือที่

นักทอ่งเทีย่วนยิมมามากทีส่ดุ  

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยว์ัฒนธรรมชาวเมาร ี(Te Puia) อกีทัง้ยงัเป็นศนูยฝึ์กหัดงานดา้นการฝีมอืของชาวเมาร ี

อาท ิเชน่ หอประชมุของ ชาวเมาร ีการแกะสลักไม ้และการทอเครือ่งนุ่งหม่ พรอ้มชมบอ่น ้าพ ุรอ้น บอ่โคลน

เดอืด สิง่มหัศจรรยท์ีเ่กดิขึน้จากพลังความรอ้นใตพ้ภิพทีพ่วยพุง่จากพืน้ดนิ และ แรธ่าตตุา่งๆตามธรรมชาตทิี่

เกดิจากพลังความรอ้นใตพ้ืน้ดนิในบรเิวณนี ้ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่แบบทอ้งถิน่มือ้พเิศษทีป่รุงแบบชาวเมาร ีพรอ้มชมโชวก์ารแสดงของชาว

พืน้เมอืงเมาร ี

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Millennium Hotel Rotorua **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่ โรโตรวั – น า้พุรอ้นไวโอ ทาป ุ– ไวโตโม -  ออคแลนด ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเขา้ชมไว-โอ-ทาป ุ(Wai O Tapu)  

แหลง่พลังงานความรอ้นใตพ้ภิพทีม่ชี ือ่เสยีงมากเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศนวิซแีลนด ์เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ทีม่คีวามโดดเด่นทางดา้นสสีัน และมรีูปแบบอันหลากหลายของเหล่าน ้าพุรอ้น บ่อน ้ารอ้น เทอรเ์รซ (บ่อ

น ้าพรุอ้นทีเ่ป็นระเบยีง) บอ่โคลนเดอืด น ้าพโุคลน และอืน่ๆ  

 

น าท่านชมความอัศจรรยท์างธรรมชาตขิอง เลดีน็้อกซ ์กยีเ์ซอร ์(Lady Knox Geyser) อยูใ่นเขตพืน้ทีข่อง

เขตภเูขาไฟเทาโป (Taupo Volcanic Zone) น ้าพุรอ้นทีพ่วยพุ่งขึน้มาจากหนิรูปทรงกรวยสขีาว ซึง่ในการ

พวยพุง่แตล่ะครัง้นัน้สามารถสงูไดถ้งึ 20 เมตร  

 

จากนัน้น าท่านชมแชมเปญ พูล (Champagne Pool) บอ่น ้าพุรอ้นขนาดใหญ่ทีภ่ายในบอ่เต็มไปดว้ยก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด ์(CO 2) และมฟีองทีค่ลา้ยกบัฟองแชมเปญ สามารถวัดระยะจากปากบอ่ไดค้วามกวา้ง

ประมาณ 65 เมตร และมรีะดับความลกึประมาณ 62 เมตร ปัจจุบันแชมเปญ พูลไดก้ลายเป็นอกีหนึง่จุด

ท่องเทีย่วทีถู่กถ่ายภาพมากทีส่ดุในไว-โอ-ทาปุอกีดว้ย อสิระใหท้่านไดเ้ก็บภาพและเดนิชมความสวยงาม

ตามอธัยาศัย  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (BBQ) 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไวโตโม (Waitomo) (ระยะทาง 130 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.45 ชม.)             

 เมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่ตั ้งอยู่บนเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อเขา้ชม ถ ้าหนอนเรืองแสง          

(Waitomo Glowworm Cave)  

 ถกูคน้พบครัง้แรกในปี ค.ศ.1887 จากการส ารวจโดยชาวอังกฤษนาม “เฟร็ด” โดยการน าทางของชาวเมารี

ในแถบนัน้ ต่อมามกีารแพร่กระจายออกไปถงึความงามของถ ้าไวโตโม และ  หนอนเรอืงแสง จงึมผีูค้น

หลั่งไหลมาชมกนัอยา่งมากมาย ภายในถ ้านัน้เป็นทีอ่ยูข่องหนอนเรอืงแสงนับลา้นตัว ประกอบไปดว้ย 3 ถ ้า

หลักคอื Ruakuri Cave, Aranui Cave และ Gardner's Gut อสิระใหท้า่นสัมผัสบรรยากาศความงามภายใน

ตัวถ ้า ซึง่เต็มไปดว้ยหนิงอก หนิยอ้ย และหนอนเรอืงแสงอนังดงาม  

 

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลับสู ่เมอืงออ๊คแลนด ์(Auckland)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Grand Millennium Auckland Hotel **** หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้ ออ๊คแลนด ์– ควนีสท์าวน ์– เจ็ตโบต้ – ยอดเขาโคโรเน็ท   

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นสูส่นามบนิออ๊คแลนด ์เพือ่เชคอนิ 

08.00 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิควนีสท์าวน ์โดยเทีย่วบนิ NZ 613 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 1.45 ชัว่โมง) 

09.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิควนีสท์าวน ์

  

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงควนีสท์าวน ์(Queenstown)  

 เมอืงทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุของนักท่องเทีย่วทีม่านวิซแีลนดแ์ละไดช้ือ่ว่า "Adventure Capital of the 

World" และเป็น "second most attractive tourist destination in the world"  จากทัศนียภาพทีส่วยงาม

จงึใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรต์่างๆ เชน่ Lord of the Rings เมอืงควนีสท์าวน์นี้ไดช้ือ่ว่าเป็นเมอืงที่

ปลอดภัย ชาวเมอืงมอีัธยาศัยด ีเป็นมติร มคีดคีวามนอ้ยมาก แทบไมม่คีนว่างงาน ควนีสท์าวน์ เป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่ท่ามกลางเทอืกเขาขนาดใหญ่ทีช่ ือ่ The Remarkables ซึง่อุดมไปดว้ยธรรมชาตอิันสวยงามบน

ชายฝ่ังของ ทะเลสาบวาคาตปิ ู(Wakatipu) จงึท าใหว้วิทวิทัศนข์องทีน่ีง่ดงามราวกบัภาพในฝัน 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี พรอ้มลิม้ลองเมนกูุง้มงักร และ เป๋าฮือ้ทะเลใต ้

 

บา่ย น าทา่นสมัผัสประสบการณ์สนุกสนานกับการน่ังเรือเจ็ตโบต้ (Jet Boat)  

 ล่องไปตามแมน่ ้าช็อตโอเวอร ์(Shotover River) ชมความสวยงามของโตรกผาหนิ และความคดเคีย้วของ

แมน่ ้าสายชอ็ตโอเวอร ์นับเป็นกจิกรรมทีส่นุกสนานอกีกจิกรรมทีไ่มค่วรพลาดหากไดม้าเยอืนนวิซแีลนด ์ 
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 สมควรแกเ่วลาน าทา่นขึน้กระเชา้กอนโดลา่ สูย่อดเขาโคโรเน็ท (Coronet Peak) หรอื ยอดเขาบ็อบสพ์คี  

 ท่านจะไดส้ัมผัสความสวยงามของเมอืงควนีสท์าวน์ทัง้เมอืงในมุมสูง ทีท่่านจะมองเห็นอาคารบา้นเรอืนที่

ปลกูสรา้งตามไหลเ่ขา พรอ้มกบัทะเลสาบวาคาตปิทูีส่วยงามดา้นลา่ง พรอ้มชมยอดเขาทีป่กคลมุดว้ยหมิะใน

ฤดูหนาว และบนยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นสกรีสีอรท์ขนาดใหญ่ส าหรับนักท่องเทีย่วไดม้าเล่นสกใีนช่วงหนา้

หนาว 

 

 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ บนยอดเขาโคโรเน็ท 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Millennium Hotel Queenstown **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่1) 

 

วนัทีห่ก มลิฟอรด์ซาวน ์– ควนีสท์าวน ์

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าท่านเดนิทางสู่ มลิฟอรด์ซาวน์ (Milford Sound) (ระยะทาง 288 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 

ชม.)        โดยผา่นทะเลสาบเตอานาว (Te Aneu Lake) ซึง่เป็นทะเลสาบทีใ่หญเ่ป็นอันดับ 2 ของประเทศ 

เขา้สูเ่ขตอทุยานแหง่ชาตมิลิฟอรด์ ซาวน ์ 

ในดนิแดนสว่นทีเ่ป็นฟยอรด์แลนด ์(FJORD LAND) ซึง่องคก์ารยูเนสโกไ้ดป้ระกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิของขัว้โลกใต ้ซึง่มใีนลักษณะนีเ้พยีง 2 แหง่ในโลก กลา่วคอื          ภมูปิระเทศแบบทะเลทีเ่คย

เป็นธารน ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหนิท าใหน้ ้าท่วมแทนทีก่ลายเป็นอ่าวลกึ ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ความงามทีส่รา้งโดยธรรมชาตทิะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่สราวกระจก สะทอ้นภาพภเูขาทีเ่ป็น
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ฉากหลังอยา่งงดงาม ชมทัศนียภาพความงดงามของเกาะใตน้วิซแีลนดผ์่านเสน้ทาง The Milford Road 

ทางหลวงซึง่มคีวามยาวทัง้สิน้กว่า 121 กโิลเมตร ดว้ยความงามและหลากหลายของทวิทัศน์ถนนเสน้นี้จงึ

ไดรั้บเลอืกใหเ้ป็น ไฮเวยม์รดกโลก (World Heritage Highway) 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนัทอ้งถิน่ บนเรอืระหวา่งการลอ่งเรอืชมมลิฟอรด์ซาวน ์

 

บา่ย น าทา่นลอ่งเรอืชมมลิฟอรด์ซาวน ์(Milford Sound)  

 ผืนน ้าอันเป็นส่วนเวา้ของทะเลทาสมัน คือความยิง่ใหญ่อลังการของธรรมชาตทิี่คุณควรมาสัมผัส ชาว

นวิซแีลนดภ์ูมใิจนักหนา จนเรยีกขานว่าเป็นสิง่มหัศจรรยอ์ันดับ 8 ของโลก ทีแ่ห่งนี้ไมไ่ดเ้ป็นเพยีงสมบัติ

แหง่ชาตขิองชาวนวิซแีลนดเ์ทา่นัน้ แตย่งัไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกอกีดว้ย  โดยสถานทีแ่หง่นีไ้ดถ้กู

โอบลอ้มไวด้ว้ยหบุเขาทีแ่คบและหนา้ผาสงูชนัอนัเกดิจากการกดัเซาะของ ธารน ้าแข็ง ตอ่มาเมือ่ธารน ้าแข็ง

หายไปก็มนี ้าทะเลเขา้มาแทนที ่ซ ึง่ถูกเรยีกว่า “ฟยอรด์ (Fjord)”      ชมความงามของธรรมชาตโิดยรอบ 

ตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพของสายน ้าตกอนัสงูตระหงา่นของ น า้ตกโบเวน ซึง่มคีวามสงู160เมตรจากหนา้ผา 

 

 ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงควนีสท์าวน์ (ระยะทาง 288 กม.        ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

3.30 ชม.)  (หมายเหต ุในกรณีหมิะตกหนักหรอืไมส่ามารถเดนิทางสูม่ลิฟอรด์ซาวน์ได ้บรษัิทฯจะเปลีย่น

ทัวรเ์ป็นลอ่งเรอืทะเลสาบวาคาทปี ูสู ่วอลเทอรพ์คีไฮคันทรีฟ่ารม์ทดแทน)  

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าในโรงแรม 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Millennium Hotel Queenstown **** หรอืเทยีบเทา่ (คนืที ่2) 
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วนัทีเ่จ็ด วานาคา– อทุยานแหง่ชาตเิมาทค์กุ – เทคาโป 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นเดนิทางสูท่ะเลสาบวานากา (Wanaka lake)  

สมัผัสกบัทัศนยีภาพทีส่วยงามภเูขาสงูสลับกบัไรอ่งุน่ทีน่ ามาผลติไวนท์ีม่ชี ือ่เสยีง  

 

จากนัน้น าทา่นชมเมอืง และทะเลสาบวานากาทีส่วยงามโดยมภีเูขาสงูอยูอ่กีฟากหนึง่ของทะเลสาบจงึท าให ้

เมอืงนีท้ัศนยีภาพทีส่วยงามและน่าอยูอ่กีเมอืงของนวิซแีลนด ์ 

 

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงครอมเวลล์ ระหว่างทางชมทวิทัศน์สองขา้งทาง ที่สวยงามเหมอืนภาพวาดของ

นวิซแีลนด ์ผา่นชมทุง่หญา้ทีเ่ลีย้งมา้ วัว และเลีย้งแกะทีแ่สนน่ารัก เมอืงนี้ยังมทีีพ่ัก และรสีอรท์เล็กๆ น่ารัก

ไวส้ าหรับบรกิารนักทอ่งเทีย่ว 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ (เมนูบารบ์คีวิ) 

 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาตเิมาทค์ุก (Mount Cook National Park) (ระยะทาง 63 กม. ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

 สว่นหนึง่ของเทอืกเขาเซาท์เทริน์แอลป์ ตัง้ชือ่ตามกัปตันเจมส ์คุก ผูค้น้พบประเทศนวิซแีลนด ์ยอดเขา

เมาทค์ุก้มคีวามสงูถงึ 3,704 เมตร นับเป็นยอดเขาสูงล าดับที ่37 ของโลกทีม่หีมิะและธารน ้าแข็งปกคลุม

ตลอดปี   

 

 ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเทคาโป (ระยะทาง 105 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.20 ชม.)  

 น าทา่นแวะถา่ยรปูกบัทะเลสาบเทคาโป (Tekapo Lake) ทะเลสาบทีผ่นืน ้ามสีเีขยีวอมฟ้า สพีเิศษนี้เกดิจาก

แร่ธาตุผสมกับธารน ้าแข็งของภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบทีต่ัง้อยู่ทีร่ะดับความสูง

เหนอืระดับน ้าทะเล ประมาณ 700 เมตร โดยทะเลสาบนัน้ครอบคลมุพืน้ที ่ประมาณ 83 ตารางกโิลเมตร 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถิน่ 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Peppers Bluewater Resort Hotel  **** หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

วนัทีแ่ปด เทคาโป – แอชเบอรต์นั – ไครส์ทเ์ชริช์ 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 

น าทา่นชมและถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีส์นัุขตอ้นแกะ  

ซึง่ชาวนวิซแีลนดท์ีท่ าฟารม์ใหค้วามส าคัญมาก เพราะชว่ยเจา้ของในการตอ้นแกะในฟารม์อนักวา้งใหญ ่ 

 

ใกล ้ๆ กนันัน้ทา่นจะไดเ้ห็นโบสถข์นาดเล็ก Church of Good Shepherd  

โบสถท์ีเ่ล็กทีส่ดุในประเทศนวิซแีลนดท์ีย่งัคงใชใ้นการประกอบพธิทีางศาสนาอยู ่ 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแอชเบอรต์ัน (Ashburton) (ระยะทาง 138 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1.40 ชม.)  

เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยฟารม์เลีย้งแกะ พรอ้มใหท้่านไดแ้วะซือ้ผลติภัณฑท์ีผ่ลติจากครมีบ ารุงผวิ ไมว่่าจะเป็นลา

โนลนี ครมี หรอืโลชัน่บ ารงุผวิ   

 

 



Page 12 of 19 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์ (Christchurch) (ระยะทาง 90 กม. ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชม.)  

 เมอืงทีไ่ดรั้บสมญานามวา่ “เมอืงองักฤษนอกเกาะองักฤษ”   

 

 น าทา่นผา่นชมสวนสาธารณะแฮกลยี,์ ศาลาวา่การประจ าเมอืง  

 

 จากนัน้น าทา่นชมและถา่ยรปูกบั มหาวหิารไครส้ทเ์ชริช์ (Christchurch Cathedral)  

 

 ชมความงามของแมน่ ้าเอว่อน ชมววิทวิทัศน์ ณ ยอดเขาแคชเมยีร ์ซึง่ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ

เมอืงไครส้เชริท์ ไดอ้ยา่งกวา้งไกล  

 

 จากนัน้น าท่านถ่ายรูปพพิธิภัณฑแ์คนเทอเบอรร์ี ่(Canterburry Museum) ตัง้ขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1870 ท่านจะ

ไดช้มความเป็นอยูแ่ละเครือ่งมอืด ารงชพีของชาวเมารใีนสมยัโบราณพรอ้มทัง้ชมการจ าลองอาคารบา้นเรอืน

ของชาวเมอืงไครส้เชริท์ ในยคุแรกๆ พรอ้มทัง้เดนิชมภายใน พพิธิภัณฑ ์ซึง่จัดเป็นหอ้งๆ ต่างๆ และหลาย

ชัน้   

 

 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
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น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั Sudima Hotel Chirstchurch Airport Hotel **** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีเ่กา้ ไครส์ทเ์ชริช์ - ออ๊คแลนด ์- ฮอ่งกง 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

06.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไครส้ทเ์ชริช์ เพือ่เชค็อนิ 

08.00 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิไครส้ทเ์ชริช์ สูส่นามบนิออ๊คแลนด ์โดยเทีย่วบนิ NZ526 

09.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิออ๊คแลนด ์

11.00 น. น าทา่นเชคอนิสายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิก 

13.45 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิออ๊คแลนด ์สูส่นามบนิฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิ CX198 

21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิฮอ่งกง น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

 

น าทา่นเขา้สูโ่รงแรมทีพ่กั  Novotel City Gate Hong Kong Hotel**** หรอืเทยีบเทา่  

 

วนัทีส่บิ ฮอ่งกง – ไหวพ้ระเสรมิสริมิงคล – ชอ้ปป้ิง - สนามบนิสวุรรณภมู ิ

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  

น าทา่นเดนิทา่นสู ่หาดรพัีลสเ์บย ์(Repulse Bay)  

ซึง่ไดรั้บความนยิมจากคนฮอ่งกงเองทีม่าเทีย่วพักผอ่นในบรรยากาศแบบปิกนคิชายทะเล และทีน่่าสนใจคอื

ดา้นหนึง่ของอา่วมวีัด พระพทุธรปูและเทพเจา้ตา่งๆกอ่สรา้งประดษิฐานไวม้ากมายตามความเชือ่ถอืศรัทธา 

เจา้แมก่วนอมิ, เจา้แมท่ับทมิ, พระสังกัจจาย บชูาเพือ่ความสขุ, เจา้สมทุร เทพเจา้แห่งโชคการงาน พระ

กาฬเทพเจา้แห่งความมั่งคั่งเหลอืกนิเหลอืใช ้มเีทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทัง้กามเทพ ทีม่ี

วธิกีารเสีย่งทายดว้ยดา้ยแดง และอธษิฐานดว้ยการลูบคล าหนิกอ้นกลมอยา่งตัง้ใจ อสิระท่านสักการะสิง่

ศักดิส์ทิธิต์ามอธัยาศัย ณ ทีแ่หง่นีค้อือกีดา้นของเสน่หท์ีค่น้พบไดไ้มไ่กลเลยจากใจกลางเมอืง  

 

น าทา่นเดนิทาง สู ่วัดกงัหัน หรอื วัดแชกงุ  

วัดส าคัญ ของชาวฮอ่งกง และ ชาวจนี โดย มคีวามเชือ่วา่ หากไดห้มนุกงัหันทองแดง 3 รอบ จะขบัไลส่ ิง่ชัว่

รา้ย และ น าสิง่ดีๆ  มาให ้โดยเฉพาะ วันขึน้ปีใหมข่องชาวจนี หรอื วันตรุษจนีนัน้ วัดกังหันจะแน่นขนัดเป็น

พเิศษ เนือ่งจาก ความเชือ่ทีว่า่ หากไดห้มนุกงัหันแลว้ จะโชคด ีตลอดทัง้ปี  
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จากนัน้น าทา่นนมสัการ เทพเจา้หวังตา้เซยีน ณ วัดหวังตา้เซยีน  

หนึง่ในวัดทีโ่ดง่ดังทีส่ดุของฮอ่งกง เทพซึง่ขึน้ชือ่ในการดแูลรักษาโรคภัยไขเ้จ็บและ พบกับผูค้นมากมายที่

น าธปู และ ของมาสักการะเพือ่ขอพรต่างๆ ตัง้แต่เรือ่งความรักไปจนถงึฤกษ์มงคลในการท าธุรกจิและ วัดฉี

หลนิ นมัสการพระโพธสิัตวแ์ละ เหล่าเทพยดา ส าคัญต่างๆ เชน่ เทพเจา้กวนอ ู เทพเจา้เหง้เจยี พรอ้มชม

ความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด สมยัราชวงศถ์ัง 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารจนี 

 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูซ่ติีเ้กท เอาทเ์ลต (City Gate) ศนูยก์ารคา้ขนาดใหญท่ีร่วบรวมรา้นคา้ และสนิคา้แบรนด์

เนมทัง้หลายไมว่า่จะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike, Bally, CK และอืน่ๆ อกีมากมาย ซึง่ลดราคา

มากถงึ 70% อสิระใหท้า่นไดช้อ็ปป้ิงตามอธัยาศัย 

 

15.35 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่เชค็อนิ 

18.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยเทีย่วบนิที ่CX703 (ใชเ้วลาบนิประมาณ 2.25 ชัว่โมง)  

20.35 น. เดนิทางถงึกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ 

 

10 วนั แกรนดน์วิซแีลนด ์ 

(เทีย่วครบเกาะเหนอื-ใต)้ 

 

ราคาทวัร ์169,900 บาท : 10-19 ส.ค. 66  

ราคาทวัร ์174,900 บาท : 10-19 ต.ค. 66 / 19-28 ต.ค. 2566 

 

 

อตัราคา่บรกิาร  (บาท) สงิหาคม 2566 ตลุาคม 2566 

ราคาผูใ้หญ ่พักหอ้งคูห่รอื เด็ก 1 ทา่นพักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 169,900 174,900 

พักเดีย่วเพิม่ทา่นละ 20,000 23,000 

เด็กอาย ุ2 - 11 ปี (พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น) 159,900 164,900 

ชัน้ธรุกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัรเ์ริม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ตอ่เมือ่ทีน่ั่ง confirm เทา่นัน้) 

90,000 – 150,000 

ไมเ่อาตัว๋ BKK-AKL-BKK ของสายการบนิ CX หักคา่ใชจ้า่ย 29,000 29,000 

**ราคาอาจมกีารปรับขึน้ – ลง ตามราคาน ้ามนัทีป่รับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจรงิ 

ทีส่ายการบนิประกาศปรับ และทีม่เีอกสารยนืยนัเทา่นัน้ (คดิ ณ วันที ่24/3/2023) ** 
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ขอ้แนะน าและแจง้เพือ่ทราบ 

 กรณีเดนิทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไมส่ามารถขอคนืเงนิได ้และไมส่ามารถเปลีย่นวันเดนิทางได ้

 กระเป๋าเดนิทางเพือ่โหลด ทา่นละ 1 ใบ น ้าหนักไมเ่กนิ 20 กก.  

 กระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง (Hand carry) น ้าหนักไมเ่กนิ 7 กก.  

 

โปรแกรมทอ่งเทีย่วทวัรน์วิซแีลนด ์(ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการ) อตัรานีร้วมถงึ 

 ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับชัน้นักทอ่งเทีย่วโดยสายการบนิ CX/NZ (กระเป๋าเดนิทาง นน. ไมเ่กนิ 20 กก./ทา่น) 

 คา่ภาษีสนามบนิ, ภาษีน ้ามนั, คา่ประกนัภยัทางอากาศ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางอบุตัเิหตวุงเงนิ 1,500,000 บาท และ คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 2,000,000 

บาท 

คา่รักษาพยาบาลหลังกลบัจากตา่งประเทศภายใน 21 วัน วงเงนิ 40,000 บาท  (ประกนัภยัไมค่รอบคลมุผูท้ีอ่ายเุกนิ 

80 ปี) 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามระบ,ุ คา่พาหนะ หรอืรถรับ-สง่ ระหวา่งน าเทีย่ว, คา่เขา้ชมสถานที ่

 คา่วซีา่นวิซแีลนดแ์บบกลุม่ (เขา้-ออกครัง้เดยีว) หากทา่นตอ้งการยืน่เดีย่ว คา่วซีา่ตอ้งช าระเพิม่ 3,000 บาท 

 เจา้หนา้ที ่(ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และทปิตา่งๆ 

 

อตัรานีไ้มร่วมถงึ 

 คา่ทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ทา่นตอ้งดแูลกระเป๋าดว้ยตวัทา่นเอง 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัอาท ิคา่ซกัรดี คา่โทรศัพท-์แฟกซ ์และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การช าระเงนิ งวดที ่1 : ส ารองทีน่ ัง่จา่ย 51,000 บาท/ทา่น ภายใน 3 วนัหลงัมกีารยนืยนักรุป๊เดนิทาง

แนน่อน 

  งวดที ่2 : ช าระสว่นทีเ่หลอื 30 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด 

 

กรณียกเลกิ  

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 45 วัน เก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท (หากไมไ่ดม้กีารยืน่วซีา่ลว่งหนา้)    

(สงกรานต-์ปีใหม ่60 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30-45 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่วซีา่ (ถา้ม)ี    

(สงกรานต-์ปีใหม ่44-59 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 10-30 วัน หักคา่มดัจ า 36,000 บาท + คา่ใชจ้า่ยอืน่ (ถา้ม)ี   

(สงกรานต-์ปีใหม ่20-43 วัน) 

ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 0-9 วัน หักคา่ใชจ้า่ย 75-100% ของคา่ทวัร ์+ คา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท  
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(สงกรานต-์ปีใหม ่0-19 วัน) 

***ผูเ้ดนิทางทีไ่มส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้หักคา่ใชจ้า่ย 100%  

***หากมกีารยกเลกิการจองทัวร ์หลังไดท้ าการยืน่วซีา่เรยีบรอ้ยแลว้ บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการน าเลม่พาสปอรต์ไป

ยกเลกิวซีา่ในทกุกรณี ไมว่า่คา่ใชจ้า่ยในการยืน่วซีา่จะรวมหรอืแยกจากรายการทวัรก์ต็าม*** 

 

หมายเหต ุ: 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้ ้

เดนิทางทราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นการเดนิทาง  

 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงการพาเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วใดๆทีปิ่ดท าการ โดยจะจัดหาสถานที่

ทอ่งเทีย่วอืน่ๆเพือ่ทดแทนเป็นล าดับแรก หรอืคนืคา่เขา้ชมแกค่ณะผูเ้ดนิทางแทน 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่ว กรณีทีเ่กดิเหตุจ าเป็นสุดวสิัย อาท ิการล่าชา้ของ

สายการบนิ  การนัดหยดุงาน  การประทว้ง  ภยัธรรมชาต ิ การกอ่จราจล  อบุตัเิหต ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทัง้นี้

จะค านงึและรักษาผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกับบรษัิทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถที่จะ

เรยีกรอ้งเงนิคนื ในกรณีทีท่า่นปฎเิสธหรอืสละสทิธิ ์ในการใชบ้รกิารทีท่างทัวรจั์ดให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง 

หรอื แจง้ใหท้ราบ กอ่นเดนิทาง 

 บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ หากท่านถูกปฎเิสธการตรวจคนเขา้เมอืง และจะไมค่นืเงนิค่าทัวรท์ี่

ท่านช าระมาแลว้  หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้เมอืง เนื่องจากการกระท าที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย หรือการ

หลบหนเีขา้เมอืง  

 ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสทิธิ์ที่จะไม่

รับผดิชอบ หากท่านถูกปฎเิสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตนัิกท่องเที่ยวใช ้

หนังสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหม ู

 

กรณีเดนิทางโดยลกูคา้จดัการต ัว๋เครือ่งบนิเอง (Land Only) 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนนิการเรือ่งตั๋วเครือ่งบนิเองและมาเทีย่วรว่มกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนนิการมาพบคณะ

ทัวรด์ว้ยตวัเอง และตอ้งรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญด่ว้ยตวัเอง รวมถงึหากกรณีเทีย่วบนิของคณะ

ใหญเ่กดิความลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิอนัดว้ยสาเหตใุดๆกต็าม 

 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 

 ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลับ หากทา่นตอ้งการเลือ่นวันเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้ง

ช าระ คา่ใชจ้า่ยสว่นตา่งทีส่ายการบนิเรยีกเก็บโดยสายการบนิ เป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถเขา้ไป



Page 17 of 19 

 

 

 

แทรกแซงได ้และในกรณีทีย่กเลกิการเดนิทาง ถา้ทางบรษัิทไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิไปแลว้ ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ Refund 

ตามระบบของสายการบนิเทา่นัน้ (ในกรณีทีต่ั๋วเครือ่งบนิสามารถท าการ Refund ไดเ้ทา่นัน้) 

 ทา่นทีจ่ะออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เชน่ เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ ่ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายกอ่นเพือ่ขอ

ค ายนืยนัวา่ทวัรนั์น้ๆ ยนืยนัการเดนิทาง แน่นอน หากทา่นออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไ่ดรั้บการยนืยนัจากพนักงาน 

แลว้ทวัรนั์น้ยกเลกิ บรษัิทฯไมส่ามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศได ้

 เมือ่ทา่นจองทัวรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรับในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษัิทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพักในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพักคู ่( TWN/DBL ) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง ( 

TRIPLE ROOM ) ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพักของแต่ละโรงแรม ซึง่มกัมคีวามแตกตา่ง

กนั ซึง่อาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนัตามทีต่อ้งการ หรอื อาจไมส่ามารถจดัหอ้งทีพ่ักแบบ 3 เตยีงได ้

 โรงแรมหลายแหง่ในยโุรป จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

 ในกรณีทีม่กีารจัดประชมุนานาชาต ิ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้ 3-4 เทา่ตวั บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์น

การปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถอืตดิตวัขึน้เครือ่งบนิ 

 กรณุางดน าของมคีม ทกุชนดิ ใสใ่นกระเป๋าใบเล็กทีจ่ะถอืขึน้เครือ่งบนิ เชน่ มดีพับ กรรไกรตัดเล็บทกุขนาด ตะไบ

เล็บ เป็นตน้ กรณุาใสใ่นกระเป๋าเดนิทางใบใหญห่า้มน าตดิตวัขึน้บนเครือ่งบนิโดยเด็ดขาด 

 วัตถทุีเ่ป็นลกัษณะของเหลว อาท ิครมี โลชัน่ น ้าหอม ยาสฟัีน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถกูท าการตรวจอยา่ง

ละเอยีดอกีครัง้ โดยจะอนุญาตใหถ้อืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 10 ชิน้ ในบรรจภุณัฑล์ะไมเ่กนิ 100 ml. แลว้ใสร่วมเป็นที่

เดยีวกนัในถงุใสพรอ้มทีจ่ะส าแดงตอ่เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่ง

ประเทศ ( ICAO ) 

 หากทา่นซือ้สนิคา้ปลอดภาษีจากสนามบนิ จะตอ้งปิดผนกึถงุโดยระบ ุวันเดนิทาง เทีย่วบนิ จงึสามารถน าขึน้เครือ่งได ้

และหา้มมรีอ่งรอยการเปิดปากถงุโดยเด็ดขาด 

 

สมัภาระและคา่พนกังานยกสมัภาระ 

 ส าหรับน ้าหนักของสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิ คอื 20-30 กโิลกรัม (ส าหรับ

ผูโ้ดยสารชัน้ประหยดั/ Economy Class Passenger ซึง่ขึน้กบัแตล่ะสายการบนิ) การเรยีกเก็บคา่ระวางน ้าหนักเพิม่

เป็นสทิธิข์องสายการบนิทีท่า่นไมอ่าจปฎเิสธได ้หาก น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด 

 ส าหรับกระเป๋าสมัภาระทีท่างสายการบนิอนุญาตใหน้ าขึน้เครือ่งได ้ตอ้งมนี ้าหนักไมเ่กนิ 7 กโิลกรัมและมสีดัสว่นไม่

เกนิ 7.5 x 13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “นิว้” (Inch) หรอื 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวัด “เซนตเิมตร” 

(Centimeter) 
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 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งบนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐาน

ได ้ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บภาระ ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

น ้าหนักสว่นทีเ่กนิ 

 กระเป๋าและสมัภาระทีม่ลีอ้เลือ่นและมขีนาดใหญเ่กนิไป ไมเ่หมาะกบัการเป็นกระเป๋าถอืขึน้เครือ่งบนิ (Hand carry) 

 

การชดเชยคา่กระเป๋าในกรณีเกดิการสญูหาย 

 ของมคี่าทุกชนดิ ขอแนะน าไมค่วรใสเ่ขา้ไปในกระเป๋าใบใหญท่ีเ่ช็คไปกบัเครือ่ง เพราะหากเกดิการสูญหาย 

สายการบนิจะรับผดิชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่านัน้ ซึง่จะชดใชใ้หป้ระมาณ กโิลกรัมละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนัก

กระเป๋าจรงิ ทัง้นี้จะชดเชยไมเ่กนิ USD 400 กรณีเดนิทางชัน้ธรรมดา (Economy) หรอื USD 600 กรณีเดนิทางชัน้

ธรุกจิ (Business) ดังนัน้จงึไมแ่นะน าใหโ้หลดของมคีา่ทกุประเภทลงกระเป๋าใบใหญ ่

 กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกดิการสูญหายระหว่างการท่องเทีย่ว (ระหว่างทัวร ์ไมใ่ชร่ะหว่างบนิ) โดยปกตปิระกันภัยการ

เดนิทางทีบ่รษัิททัวรไ์ดจ้ัดท าใหล้กูคา้จะไมค่รอบคลมุคา่ชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญส่ญูหาย อยา่งไรก็ตาม บรษัิท

ฯจะพจิารณาชดเชยค่าเสยีหายใหท้่าน โดยชดใชต้ามกฎของสายการบนิเท่านัน้ น่ันหมายถงึจะชดเชยตามน ้าหนัก

กระเป๋า คณู ดว้ยคา่ชดเชย USD 20 ตอ่กโิลกรัมเทา่นัน้ ดังนัน้ท่านจงึไมค่วรโหลดของมคี่าทุกประเภทในกระเป๋าใบ

ใหญ ่เพราะหากเกดิการสญูหาย ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารชดเชยคา่เสยีหายตามรายระเอยีดขา้งตน้เทา่นัน้ 

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกดิการสูญหาย บรษัิทฯ ไม่สามารถรับผดิชอบชดเชยค่าเสยีหายใหท้่านได ้

ดังนัน้ทา่นตอ้งระวังทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น 

 

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 ์
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8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง

ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้

รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร์ 

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 

 


