ทัวร์ยุโรป : รหัส EUR1193

นิวซีแลนด์.....ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใต้และอีกหลายชื่อที่ได้รบั คายกย่องจากนักท่องเที่ยว
พบกับธรรมชาติสดชื่นสบายตา ของท้องทุ่งอันเขียวขจี ประดับประดาด้วยฝูงแกะยาวๆ รายล้อมด้วยทิวเขา
สูงใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี

เกาะใต้

เมืองไคร้สเชิรช์ เมืองศูนย์กลางของเกาะใต้ ความน่ารักของเมืองสไตล์องั กฤษนอกเกาะอังกฤษ

 ชมทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอควอยซ์
 ชมวิวยอดเขาเม้าท์คกุ๊
 เมืองครอมเวลล์ เลือกซื้ อผลไม้ตามฤดูกาล
 เมืองริมทะเลสาบวาคาติปู “ควีนส์ทาวน์” ไข่มุกแห่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์
 เพลิดเพลินกับการนั ่ง เรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาติปู
 ตืน่ เต้นกับการนั ่ง กระเช้ากอนโดล่าขึ้ นสู่ยอดเขาบ็อบ พีค & เล่นลูจ
 ล่องเรือชมความสวยงามแสนโรแมตติก ที่อุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์
 เหมืองทองเก่า Arrow Town
 ชมกระโดดบันจี้ ต้นกาเนิดกีฬาท้าทายความกล้า
 ชมความสวยงามของทะเลสาบ วานาก้า
 เดินทางลัดเลาะช่องเขาของเทือกเขาเซ้าท์เทิรน์ แอลป์ ชมธารน้าแข็ง ฟ็ อกกลาเซียร์
 เมืองหยก โฮกิตกิ ะ
 นั ่งรถไฟสายโรแมนติก Tranz Alpine Train สู่เมืองไคร้สเชิรช์
 สนุกสนานกับการนั ่งเรือชมฝูงวาฬที่ “ไคคูร่า” เมืองท่าของการล่องเรือชมวาฬที่มีชื่อเสียง
 พิเศษ!!! เมนู กุง้ ล๊อบเตอร์ และเป๋าฮื้ ออันโอชะ

กาหนดการเดินทาง : วันที่

วันแรกของการเดินทาง

27 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
24 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
24-31 มีนาคม 2560

กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์ - ไคร้สเชิรช์

10.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ ดยสารขาออก (ประตูทางเข้า 5 ) แถว K
สายการสิ ง คโปร์ แอร์ไ ลน์ ตรวจเช็ ค สัม ภาระและเอกสารที่ นั่ง ก่ อ นการเดิ น ทาง โดยมี
เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก
12.15 น. เหิรฟ้ า  สู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ975
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองไคร้สชิรช์
19.50 น. เหิรฟ้ า  สู่เมืองไคร้สเชิรช์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ SQ297

วันที่สองของการเดินทาง

ไคร้สเชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป

( L / D)

10.40 น. เดินทางถึงนครไคร้สเชิรช์ ประเทศนิ วซีแลนด์ ***ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่อนุญาตให้นาเนื้ อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้
นม เนย น้ าผึ้ ง เข้าประเทศโดยเด็ดขาด กรุณาอย่านาอาหารสารองติดตัวไป เพราะถ้าตรวจข้นเจอจะถูกยึด
และเสียค่าปรับสูง***
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง,ศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุแ์ กะและวัวที่สาคัญของเกาะใต้ เดินทางผ่านเมืองแอช
เบอร์ตัน Ashburton แหล่งรวมสินค้าและผลิ ตภัณฑ์จากแกะ อาหารเสริม และของที่ระลึกต่าง ๆ เดินทางผ่าน
เมืองเจอร์ราดีน และแฟร์รี่ เข้าสู่ ทะเลสาบเทคาโป เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามตามอัธยาศัย
คา่
บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ที่พกั ณ GODLEY RESORT HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง

ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเม้าท์คกุ๊ – ครอมเวล – ควีนสทาวน์ ล่องเรือกลไฟ TSS – ขึ้ นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบ พีค
(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
ชมทั ศ นี ยภาพความสวยงามของทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสี เทอร์
ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจน
ทาให้น้ าทะเลสาบใสเป็ นสีฟ้า ถ่ายรูปคู่กับโบสถ์เล็ กๆ ริมทะเลสาบและ
อนุ สาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ เดินทางสู่เมืองควีนสทาวน์ แวะชมวิว “ยอดเขา
เม้ า ท์คุ๊ ก ” ที่ มี ค วามสู ง ถึ ง 3,753 เมตร อิ ส ระให้ท่ า นได้ชื่ น ชมกั บ
ทัศนี ยภาพของยอดเขาที่สงู ตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้ง
ปี ณ บริเวณจุดชมวิวริมทะเลสาบปูคากิ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะเมืองผลไม้ครอม
เวล แหล่งผลิตผลไม้ที่มีชื่อเสียงของประเทศ ซึ่งท่านสามารถชิมผลไม้สดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซื้ อเป็ นของฝาก
ได้ตามอัธยาศัย เดินทางต่อสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รายการแนะนา - ขึ้ นเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนี ยภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมันกลาเซียร์ ธารน้ าแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอด
เขาตามอัธยาศัย (ค่าใช้จา่ ยนี้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อหัวหน้าทัวร์)
- สนุ กสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูงตื่นเต้นเร้าใจ ที่ได้รบั การออก
เเบบเป็ นพิเศษ ลาตัวทาด้วยอลูมิเนี ยมอย่างแน่ นหนา (ค่าใช้จา่ ยนี้ ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อ
หัวหน้าทัวร์)
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารไทย
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีปู เพื่อลง เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earn
slaw ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบพร้อมชมทัศนี ยภาพอันสวยงาม
ของเมืองควีนส์ทาวน์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติค ได้เวลานาท่านกลับขึ้ นฝั ง่ เพื่อนาท่านขึ้ นกระเช้ากอนโดล่า สู่
ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามวิจิตรตระการตาของเมืองควีนทาวน์จากมุมสูง พิเศษแถมฟรี ให้ท่าน
ได้สนุ กสนานเพลิดเพลิน กับการเล่นลูจ เครื่องเล่นสุดประทับใจ ท่านละ 1 รอบ ได้เวลาอันสมควรนาท่านลงจาก
ยอดเขา
เช้า

คา่

บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคารจีน พิเศษ ลิ้ มรสเมนูกุง้ มังกร และเป๋าฮื้ ออันโอชะ
หลังอาหารนาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

คา่

เที่ยง

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่อุ ท ยานแห่ งชาติ มิ ลฟอร์ด ซาวด์ โดยผ่ าน ทะเลสาบเตอานาว ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่ ใหญ่ เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่ วน
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ มิ ล ฟอร์ด ซาวด์ ( MILFORD SOUND) ซึ่ ง ถู ก
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็ นผื นน้ า
อันเป็ นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน โดยสถานที่แห่งนี้ ได้ถูกโอบล้อมไว้
ด้วยหุบเขาที่ แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธาร
น้ าแข็ง ต่อมาเมื่ อธารน้ าแข็งหายไปก็ มีน้ าทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูก
เรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)” ระหว่างทางท่ านจะได้ชม
ค ว า ม ง า ม ที่ ส ร้ า ง โ ด ย ธ ร ร ม ช า ติ ท ะ เล ส า บ MIRROR
LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่ านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็ นวิวอยูเ่ บื้ องล่าง และ
ให้ท่ านดื่ ม น้ า แร่บ ริ สุ ท ธิ์ จ ากธรรมชาติ ที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ า ตกที่ มี ค วามยิ่ ง ใหญ่ ที่ CHASM
จากนั้นนาท่านสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือสาราญ MILFORD SOUND SCENIC CRUISE
บริการอาหารกลางวันแบบอินเตอร์ฯบุฟเฟ่ ต์  ณ ภัตตาคารบนเรือ ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติ
โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ าตกอันสูงตระหง่านของ น้ าตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผา
พร้อมชมทิวทัศน์อนั แสนสวยงามวิจิตรตระการตาตลอดสองข้างทาง
ได้เวลาอันสมควร ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ที่พกั ณ TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

ควีนส์ทาวน์ – อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

ควีนส์ทาวน์ – Arrowtown -ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกกลาเซียร์ (B / L / D)

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั และเช็คเอ้าท์
น าท่ านเดิ น ทางสู่ Arrowtown ซึ่ งเป็ นเหมื องทองเก่ าในอดี ต ครั้ง
หนึ่ งเต็ มไปด้วยนั กแสวงโชคจากทัว่ ทุ กสารทิ ศ ชมความน่ ารักของชุมชน
เล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามทุกฤดูดงั ภาพวาด จากนั้นเดินทางเรียบ
แม่ น้ าคาวารัวแวะถ่ ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ สะพานคาวารัว ซึ่ ง
๊ กี ฬ าท้าทายความ
สถานที่ แ ห่ ง นี้ เป็ นต้น ก าเนิ ด ของกี ฬ าบัน จี้ จัมพ์
หวาดเสี ย ว(ค่ า ใช้ จ่ า ยในการกระโดดบั้ น จี้ จัม๊ ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ น
ค่าบริการทัวร์) จากนั้ นนาท่านเดิ นทางต่อสู่ทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้แวะชมและ
ถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้าที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่ งของประเทศนิ วซีแลนด์
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
น าท่ านเดิ น ทางต่ อ ผ่ านช่ อ งเขา Haast ลั ด เลาะช่ อ งเขามากมายของ
เทื อ กเขาเซ้าท์เทริน แอลป์ เข้าสู่ฟ๊ อกซ์ก ลาเซี ย ร์ Fox Glacier ตามทาง
หลวงแผ่นดิ นหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั ง่ ทะเลทัสมัน สู่
เขตอุ ท ยานแห่งชาติ เวสต์แลนด์ เนชัน่ แนลปาร์ค Westland National
Park นาท่านชมธารน้ าแข็ ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียง
มาก เพราะเป็ นธารน้ าแข็งที่ อยู่ใกล้ ระดับน้ าทะเลมากที่ สุด ซึ่งเกิดจาก

คา่

การที่มีปริมาณหิมะและน้ าแข็งจานวนมากทับถมกันมาเป็ นเวลานาน จนเกิด การไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลง
มาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้ องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน
บริการอาหารคา่  ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ HEARTLAND FOX GRACIER HOTEL 3 หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

คา่

เที่ยง
บ่าย

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั และเช็คอ้าท์
นาท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกา Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใช้เป็ นอาวุธและนามา
ทาเป็ น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซื้ อเป็ นของฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้ นรถบัสนาท่ านมาถึ งสถานี รถไฟ Arthur’ Pass เพื่ อนาท่ านเดิ นทางกลับ สู่เมื องไคร้สเชิ รช์ ด้วยรถไฟ
Tranz Alpine Train ที่สะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็ นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5
กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนี ยภาพอันงดงามที่สุดในนิ วซีแลนด์ ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับ
ภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง จนถึ งเมื องไคร้สเชิรช์ รถโค้ชมารับท่าน
เพื่อเดินทางเข้าสู่เมื องไคร้สเชิรช์ ชมความงามของสถาปั ตยกรรมเก่าแก่ของนครไคร้สเชิรช์ ซึ่งได้รบั สมญา
นามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความน่ ารักของแม่น้ าเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมื องและของอุทยาน
เเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยนื ต้นนานาชนิ ด
บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนาท่านสู่ที่พกั ณ ELMS 3 หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช้า

ฟ๊ อกกลาเซียร์ – โฮกิตกิ ะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไคร้สเชิรช์

ไคร้สเชิรช์ – ไคคูรา่ – ไคร้สเชิรช์

(B / L / D )

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้า นาท่ านเดิ นทางสู่เมื องไคคูร่า เมื องท่ าอุ ตสาหกรรมการ
ท่องเที่ ยวที่ มีชื่อเสียง ซึ่งมีพื้นที่ นอกชายฝั ง่ ที่ อุดมสมบูรณ์ เป็ นที่ อยู่อาศัย
ประจาของฝูงวาฬขนาดเล็ก และเป็ นจุดนัดพบของฝูงวาฬต่างๆ ที่อพยพไป
ตามกระแสน้ าอุ่น ในแต่ ละปี เมื่ ออากาศเปลี่ ยนแปลง นาท่ านล่องเรือชม
ความน่ ารักของวาฬเหล่านี้ พร้อมทั้งยังสามารถชมฝูงปลาโลมาและเหล่า
แมวน้ า อย่างใกล้ชิด
(หมายเหตุ โดยทั ่วไปจะมีฝูงวาฬ ที่ อาศัยอยู่ในพื้ นที่นี้อย่างถาวร แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬที่อาจจะ
ว่ายน้ าผ่านมาแวะพักเป็ นครั้งคราวรายการทัวร์ล่องเรือชมวาฬนี้ ขึ้ นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศในแต่ละวันด้วย
ว่าจะสามารถออกเรือได้หรือไม่)
บริการอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางกลับสู่นครไคร้สเชิรช์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง พักผ่อนตามอัธยาศัย

บริการอาหารคา่  ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ที่พกั ณ ELMS 3 หรือเทียบเท่า

คา่

วันที่แปดของการเดินทาง

(B )

ไคร้สเชิรช์ – สิงคโปร์ - กรุงเทพ ฯ

บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอ้าท์
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิรช์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
12.00 น. เหิรฟ้ า  สู่ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298
17.40 น. เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เปลี่ยนเครื่องเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.45 น. เหิรฟ้ า  สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ เเละความประทับใจ
เช้า


รายการเทีย่ วครบ สุดคุม้ : นิวซีแลนด์เกาะใต้ 8 วัน โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (NZ86SQ)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่
มีเตียง+
ไม่มีเตียง+
1 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่
2 ผูใ้ หญ่

วันเดินทาง

ผูใ้ หญ่
(พักห้องคู่(
ห้องละ 2ท่าน

เดือน ม.ค. – ก.พ. 61

96,900

92,900

90,900

86,900

18,900

-800

เดือน มี.ค. 61

94,900

90,900

88,900

84,900

16,900

-800

ราคาไม่รวมตั ๋ว

61,900

58,900

55,900

52,900

16,900

-800

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

ผูใ้ หญ่พกั รวม
3 ท่าน
ท่านที่ 3 ลด

หมายเหตุ 1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทัวร์จะต้องมีผูใ้ หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่านั้น
หากผูเ้ ดินทางไม่ครบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาทัวร์ หรือเลื่อนการเดินทาง
2. รายการทัวร์ในโปรแกรม สามารถสลับได้ตามความเหมาะสมขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ จะคานึ งถึงผลประโยชน์ ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy class) ไป – กลับ กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - อ็อคแลนด์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ โดย
สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) (ต้องเดินทางไป – กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านั้น)
2. ค่าภาษี สนามบินทุ กแห่ง และค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็ บ
Tax – Insurance – Fuel Charge จากท่านตามความเป็ นจริง หากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้ นหลังจากนี้
3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดิ นทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่ องมาจากอุบัติเหตุ
วงเงิน 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) (หมายเหตุ : ค่าประกันอุบิติเหตุสาหรับเด็ กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี และ ผูใ้ หญ่
อายุมากกว่า 70 ปี ทางบริษัทประกันฯจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพียงครึ่งหนึ่ งของสัญญาฯ)
4. ค่าที่พกั โรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน(พักห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
5. รวมอาหารทุกมื้ อที่ระบุตามรายการ (จีน หรือ พื้ นเมือง หรือ ไทย)
6. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมพนักงานขับรถที่ชานาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)

7. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
8. หัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ ที่มีประสบการณ์บริการอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
(ไม่รวมทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ค่าทาใบอนุ ญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
2. ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จา่ ย 3 %
3. ค่ าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่ น ๆ เช่ น ค่ าโทรศัพ ท์, ค่ าซัก รี ด , ค่ าเครื่องดื่ ม ในห้องพัก (มิ นิ บาร์) และที วีช่ องพิ เศษ, ค่ าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ พิเศษ นอกเหนื อจากที่ทวั ร์จดั ให้
4. ค่าทิ ปพนั กงานขับรถ 3 เหรียญนิ วซีแลนด์ ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจซึ่งเป็ นการแสดงน้ าใจให้กับผูใ้ ห้
บริการตามหลักปฏิบตั ิสากล
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ โดยเฉลี่ย 3 เหรียญนิ วซีแลนด์ต่อท่านต่อวัน หรือมากกว่าแล้วแต่ความประทับใจ ซึ่งเป็ นการแสดงน้ าใจให้กบั
ผูใ้ ห้บริการ
6. ค่าน้ าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (25 กิโลกรัม / ท่าน)
7. ค่าธรรมเนี ยมในการยืน่ วีซ่าประเทศนิ วซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุป๊ 3,600 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ยืน่ พร้อมกัน 3 ท่านขึ้ นไป / วีซ่า
ไม่ติดเล่ม / ต้องเดิ นทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป) ค่าวีซ่าเดี่ ยว 6,000 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ปรับค่าธรรมเนี ยมใหม่ต้ังแต่
21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าทางสถานทูตไม่ คืนค่าธรรมเนี ยมให้กบั ท่าน ไม่วา่ ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็
ตาม)

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจา ท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับจากวัน
จอง
2. ส่วนที่ เหลื อชาระทั้งหมด ก่ อนการเดิ นทาง 21 วัน มิ ฉะนั้ น ถื อว่าท่ านยกเลิ กการเดิ นทางอัตโนมัติ และไม่ คืน ค่ามัดจาทัวร์
ทั้งหมด
3. ในการยื่นขอวีซ่า เพื่ อเป็ นการอานวยความสะดวกให้แก่ทุ กๆ ท่ าน กรุ ณ าจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ ระบุ พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนวันเดินทาง (ในกรณี ที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะ
ปฏิเสธการอนุ มตั ิวซี ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนี ยมใหม่เอง หากต้องการยืน่ วีซ่าอีกครั้งหนึ่ ง)
4. กรณีที่ผลวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานทูตนิ วซีแลนด์ (ลูกค้ายืน่ วีซ่าเอง หรือ ให้ทางบริษัทฯ ยืน่ ให้) ทางบริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าดาเนิ นการที่เกิดขึ้ นจริงที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว คือ ค่าบริการยืน่ วีซ่า, ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋
เครื่องบินที่ได้ทาการออกตัว๋ ไปแล้ว, ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
5. ในกรณีที่ยงั ไม่รผู ้ ลวีซ่าของท่าน และทางบริษัทฯ จาเป็ นต้องออกตัว๋ เครื่องบินกับทางสายการบินก่อน ทางลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงินค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการออกตัว๋ เครื่องบิน มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ ไม่คืนค่ามัด
จาทั้งหมด
6. กรณีออกตัว๋ เครื่องบินไปแล้ว หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่วา่ กรณีใดๆ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋ เครื่องบิน เพราะเป็ นเงื่อนไขของตัว๋ กรุป๊

เมื่อท่านได้ทารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ
เพื่อแจ้งนัดวัน ชาระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร

สาขา
ชื่อบัญชี
สาขาย่อย เดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ
เดอะมอลล์ บางกะปิ
บริษัท เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากัด

ประเภท
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์

หมายเลขบัญชี
732-2-31864-9
160-251742-5
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 50 วันก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วัน ก่อนการเดินทาง ในช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี
ใหม่ สงกรานต์ ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมัดจาทั้งหมด
2. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจา 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินมัดจา 20,000 บาท และหักค่าใช้จา่ ย
ที่มีการดาเนิ นการไปแล้ว เช่น ค่าบริการยืน่ วีซ่า (ถ้ามี), ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบิน, ค่าจองโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศ ฯ
4. แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด ทุกกรณี
5. กรณีที่ท่านได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าผ่านแล้ว หากมีการแจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัว๋ เครื่องบิน
a. กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมารับรอง บริษัทฯ จะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จา่ ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น
ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการ, ค่ามัดจาตัว๋ เครื่องบินหรือค่าตัว๋ เครื่องบินที่ได้ทาการออกตัว๋ ไปแล้ว และหาก
ท่านไม่ประสงค์ที่จะเลื่อนการเดินทาง บริษัทฯ จะดาเนิ นการคืนค่าทัวร์ส่วนเหลือให้กบั ทางภายใน 10 วันทา
การ
b. ยกเลิกการเดินทางด้วยเหตุผลส่วนตัวต่างๆ เนื่ องจากทางบริษัทฯ มีค่าใช้จา่ ยในการดาเนิ นการที่ได้จา่ ยไปแล้ว
จานวนมากและทาให้มีผลกระทบต่อจานวนผูร้ ว่ มเดินทางในคณะ ฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืน
ค่าทัวร์ท้งั หมด
c. หากท่านยกเลิกการเดินทางอันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่ ง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ
วีซ่า ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามอันเป็ นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทูต ซึ่งทาให้มีผลกระทบต่อ
จานวนผูเ้ ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ท้งั หมดต่อท่าน
6. ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทางทุกกรณี หรือถูกปฏิเสธการออกเมือง - เข้าเมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ
บางส่วน

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 20 ท่าน หรือผู้
ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าของทางสถานทูต ได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดี
คืนเงินให้ท้งั หมด โดยจะหักค่าธรรมเนี ยมวีซ่าและค่าบริการยืน่ ให้เท่านั้น หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ
2. บริษั ทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดบางประการในทัวร์นี้ ตามความเหมาะสม โดยบริษั ทฯ จะคานึ งถึ งความ
สะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
3. ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 เตียงเดี่ยวแต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม และขนาด

ของห้องพักอาจไม่เท่ากัน
4. บริษัทจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ในกรณีที่มีสิ่งของสูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และ
เหตุ สุดวิสัยบางประการ เช่น การนั ดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปลี่ ยนแปลงรอบเรือนาเที่ ยว ความไม่สงบทาง
การเมือง การยกเลิกเที่ยวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน
5. เนื่ องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
ประเทศไม่วา่ ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
6. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด เนื่ องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ ด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนื ออานาจและความรับผิดชอบของบริษัท ทาง
บริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่วา่ ทั้งหมดหรือบางส่วน
7. หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใด จนทาให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ผูเ้ ดินทางในคณะ
ทัวร์ท่านอื่นรวมถึงหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถรอท่านได้ จาเป็ นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้
8. บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณี ที่
กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยูใ่ นประเทศไทย
***การพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าขึ้ นอยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได้ ซึ่งทาง
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศที่ระบุ
เท่านั้น (หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการยื่นคาร้อง
ขอวีซ่าใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า
เนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม ให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จ หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด***
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รบั การอนุ มตั ิวซี ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตฯ เพื่อให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของสถานทูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่ องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติของบริษัท
10. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
11. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
หมายเหตุ : สาหรับหนังสือเดินทางจีนหรือต่างด้าวจีน ใช้เวลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วันทาการ



