
 
 
 

 

นิวซีแลนด.์....ดินแดนแห่งทุ่งเมฆขาวดินแดนทางซีกโลกใตแ้ละอีกหลายช่ือที่ไดร้บัค ายกยอ่งจากนกัท่องเที่ยว 

พบกบัธรรมชาติสดช่ืนสบายตา ของทอ้งทุ่งอนัเขียวขจ ีประดบัประดาดว้ยฝูงแกะยาวๆ รายลอ้มดว้ยทิวเขา

สูงใหญ่ของเทือกเขา Southern Alps ที่มีหิมะปกคลมุตลอดปี 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

เกาะใต ้ เมืองไครส้เชิรช์ เมืองศูนยก์ลางของเกาะใต ้ความน่ารกัของเมืองสไตลอ์งักฤษนอกเกาะองักฤษ 

              ชมทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอควอยซ ์ 

              ชมวิวยอดเขาเมา้ทค์ุก๊  

                 เมืองครอมเวลล ์เลือกซ้ือผลไมต้ามฤดูกาล 

              เมืองริมทะเลสาบวาคาตปูิ “ควีนสท์าวน”์ ไข่มุกแห่งการท่องเที่ยวนิวซีแลนด ์ 

              เพลิดเพลินกบัการนัง่ เรือกลไฟโบราณ ชมทะเลสาบวาคาตปูิ  

              ตืน่เตน้กบัการนัง่ กระเชา้กอนโดล่าข้ึนสู่ยอดเขาบ็อบ พีค & เล่นลจู 

              ล่องเรือชมความสวยงามแสนโรแมตตกิ ที่อุทยานแห่งชาต ิมิลฟอรด์ ซาวด ์

    เหมืองทองเก่า Arrow Town   

                 ชมกระโดดบนัจี้  ตน้ก าเนิดกีฬาทา้ทายความกลา้   

              ชมความสวยงามของทะเลสาบ วานากา้  

              เดินทางลดัเลาะช่องเขาของเทือกเขาเซา้ทเ์ทิรน์แอลป์ ชมธารน ้าแข็ง ฟ็อกกลาเซียร ์ 

              เมืองหยก โฮกิตกิะ  

              นัง่รถไฟสายโรแมนตกิ Tranz Alpine Train สู่เมืองไครส้เชิรช์  

              สนุกสนานกบัการนัง่เรือชมฝูงวาฬที่ “ไคคูร่า” เมืองท่าของการล่องเรือชมวาฬที่มีช่ือเสียง  

 พิเศษ!!! เมนูกุง้ลอ๊บเตอร ์และเป๋าฮ้ืออนัโอชะ 
 

 

    

ทวัรยุ์โรป : รหสั EUR1193 



ก าหนดการเดินทาง : วนัที่     27 มกราคม – 3 กุมภาพนัธ ์2561 

                24 กุมภาพนัธ ์– 3 มีนาคม 2561 

                                           24-31 มีนาคม 2560      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก (ประตทูางเขา้ 5 ) แถว K   

                   สายการสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารท่ีนั่งก่อนการเดินทาง โดยมี

เจา้หน้าท่ีของทางบริษัทฯ คอยอ านวยความสะดวก 
12.15 น. เหิรฟ้า  สู่สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ975 

15.45 น.    เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์รอเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเตรียมตวัเดินทางสู่เมืองไครส้ชิรช์ 
19.50 น.    เหิรฟ้า  สู่เมืองไครส้เชิรช์ ประเทศนิวซีแลนด ์โดยเท่ียวบินท่ี SQ297 

 
 
 

10.40 น.    เดินทางถึงนครไครส้เชิรช์ ประเทศนิวซีแลนด ์***ประเทศนิวซีแลนด ์ไม่อนุญาตใหน้ าเน้ือสตัว ์พืช ผกั ผลไม ้

นม เนย น ้าผ้ึง เขา้ประเทศโดยเด็ดขาด กรุณาอยา่น าอาหารส ารองติดตวัไป เพราะถา้ตรวจขน้เจอจะถูกยึด

และเสียค่าปรบัสูง*** 
                 หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง,ศุลกากร และรบักระเป๋าสมัภาระเรียบรอ้ยแลว้                           
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร                           
  น าท่านเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอรเ์บอรร่ี์ แหล่งเพาะพนัธุแ์กะและววัท่ีส าคญัของเกาะใต ้เดินทางผ่านเมืองแอช

เบอรต์ัน  Ashburton   แหล่งรวมสินคา้และผลิตภณัฑจ์ากแกะ อาหารเสริม และของท่ีระลึกต่าง ๆ เดินทางผ่าน
เมืองเจอรร์าดีน และแฟรร่ี์ เขา้สู่ ทะเลสาบเทคาโป เพลิดเพลินกบัทิวทศัน์อนังดงามตามอธัยาศยั  

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  
                   หลงัอาหารน าท่านสู่ท่ีพกั ณ  GODLEY RESORT HOTEL  3 หรือเทียบเท่า  
 

วนัที่สองของการเดินทาง ไครส้เชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป                                           ( L / D) 

วนัแรกของการเดินทาง กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร ์- ไครส้เชิรช์                                         



 
 
 
 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์ 
ชมทัศนียภาพความสวยงามของทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์

ควอยซ ์ซ่ึงเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจน

ท าใหน้ ้าทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า  ถ่ายรปูคู่กับโบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบและ
อนุสาวรียสุ์นัขตอ้นแกะ เดินทางสู่เมืองควีนสทาวน์ แวะชมวิว “ยอดเขา
เม้าท์คุ๊ก” ท่ี มีความสูงถึง 3 ,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมกับ
ทศันียภาพของยอดเขาท่ีสงูตระหง่านและถกูปกคลุมไปดว้ยหิมะตลอดทั้ง

ปี ณ บริเวณจุดชมววิริมทะเลสาบปคูากิ น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองควีนสท์าวน์ ระหวา่งทางแวะเมืองผลไมค้รอม

เวล แหล่งผลิตผลไมท่ี้มีช่ือเสียงของประเทศ ซ่ึงท่านสามารถชิมผลไมส้ดๆ ตามฤดูกาลและเลือกซ้ือเป็นของฝาก

ไดต้ามอธัยาศยั เดินทางต่อสู่เมืองควนีสท์าวน์  
รายการแนะน า  - ขึ้ นเฮลิคอปเตอรช์มทศันียภาพเทือกเขาแอลป์ หรือชมทัสมนักลาเซียร ์ธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ ใจกลางยอด 

เขาตามอธัยาศยั (ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทวัร ์โปรดติดต่อหวัหน้าทวัร)์    
                       - สนุกสนานกบัการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสงูต่ืนเตน้เรา้ใจ ท่ีไดร้บัการออก                          

เเบบเป็นพิเศษ ล าตัวท าดว้ยอลมิูเนียมอยา่งแน่นหนา (ค่าใชจ้า่ยน้ีไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อ

หวัหน้าทวัร)์                           
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารไทย  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ท่าเรือริมทะเลสาบวาคาทีป ูเพ่ือลง เรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้าประวติัศาสตร ์TSS Earn 

slaw ซ่ึงเป็นเรือท่ีเคยขนถ่านหินในสมยัก่อน ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบพรอ้มชมทัศนียภาพอนัสวยงาม
ของเมืองควีนสท์าวน์ในบรรยากาศแสนโรแมนติค ไดเ้วลาน าท่านกลบัขึ้ นฝัง่ เพ่ือน าท่านขึ้ นกระเชา้กอนโดล่า สู่

ยอดเขาบ็อบ พีค ชมทศันียภาพอนัสวยงามวจิิตรตระการตาของเมืองควนีทาวน์จากมุมสงู พิเศษแถมฟรี ใหท่้าน
ไดส้นุกสนานเพลิดเพลิน กบัการเล่นลจู เคร่ืองเล่นสุดประทบัใจ ท่านละ 1 รอบ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจาก

ยอดเขา 
 
 
 
 
 
 

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคารจีน พิเศษ ล้ิมรสเมนูกุง้มงักร และเป๋าฮ้ืออนัโอชะ   
หลงัอาหารน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ TENOA ASPEN HOTEL 3    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 

วนัที่สามของการเดินทาง        ทะเลสาบเทคาโป – ชมวิวยอดเขาเมา้ทค์ุก๊ – ครอมเวล – ควีนสทาวน ์-  
                                  ลอ่งเรือกลไฟ TSS – ข้ึนกระเชา้กอนโดลา่สู่ยอดเขาบ็อบ พีค         (B / L / D) 



 

 
 
 

เชา้             บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ โดยผ่าน ทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบท่ีใหญ่เป็น
อนัดับ 2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ ซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกวา้ง เขา้สู่ วน
อุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ ซาวด  ์( MILFORD SOUND) ซ่ึงถูก
ประกาศใหเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอรด์ ซาวด์ เป็นผืนน ้า

อนัเป็นส่วนเวา้ของทะเลทาสมัน โดยสถานท่ีแห่งน้ีไดถู้กโอบลอ้มไว ้

ดว้ยหุบเขาท่ีแคบและหน้าผาสูงชนัอันเกิดจากการกดัเซาะของ ธาร

น ้าแข็ง ต่อมาเม่ือธารน ้ าแข็งหายไปก็มีน ้าทะเลเขา้มาแทนท่ี ซ่ึงถูก

เรียกว่า “ฟยอรด์ (Fiord หรือ Fjord)” ระหว่างทางท่านจะไดช้ม

ค ว า ม ง า ม ท่ี ส ร้ า ง โ ด ย ธ ร ร ม ช า ติ ท ะ เล ส า บ  MIRROR 

LAKE ทะเลสาบท่ีใสราวกระจก เป็นทะเลสาบท่ีท่านจะสามารถมองสะทอ้นภาพภูเขา ซ่ึงเป็นวิวอยูเ่บ้ืองล่าง และ
ใหท่้านด่ืมน ้ าแร่บริสุทธ์ิจากธรรมชาติ ท่ี MONKEY CREEK และแวะชมน ้ าตกท่ีมีความยิ่งใหญ่ท่ี  CHASM 

จากน้ันน าท่านสู่ท่าเรือเพ่ือล่องเรือส าราญ MILFORD SOUND SCENIC CRUISE   
เท่ียง              บริการอาหารกลางวนัแบบอินเตอรฯ์บุฟเฟ่ต ์ ณ ภตัตาคารบนเรือ ท่านจะไดช้มความงามของธรรมชาติ 
                 โดยรอบ ต่ืนตาต่ืนใจกบัภาพของสายน ้าตกอนัสงูตระหง่านของ น ้าตกโบเวน ซ่ึงมีความสงู 160 เมตรจากหน้าผา  
                 พรอ้มชมทิวทศัน์อนัแสนสวยงามวจิิตรตระการตาตลอดสองขา้งทาง   
                 ไดเ้วลาอนัสมควร ล่องเรือกลบัสู่ท่าเรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโคช้ปรบัอากาศกลบัสู่ เมืองควนีสท์าวน์                                  

ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร 
 น าท่านสู่ท่ีพกั ณ   TENOA ASPEN HOTEL 3 หรือเทียบเท่า 

 
 

 

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัและเช็คเอา้ท ์               
                     น าท่านเดินทางสู่ Arrowtown ซ่ึงเป็นเหมืองทองเก่าในอดีต ครั้ง

หน่ึงเต็มไปดว้ยนักแสวงโชคจากทัว่ทุกสารทิศ ชมความน่ารกัของชุมชน

เล็กๆ ท่ามกลางขุนเขาท่ีสวยงามทุกฤดูดงัภาพวาด จากน้ันเดินทางเรียบ

แม่น ้ าคาวารวัแวะถ่ายรูปท่ีสะพานประวติัศาสตร ์สะพานคาวารัว ซ่ึง

สถานท่ีแห่งน้ีเป็นตน้ก าเนิดของกีฬาบันจี้ จัม๊พ์ กีฬาท้าทายความ

หวาดเสียว(ค่าใช้จ่ายในการกระโดดบั้ นจี้ จัม๊  ไม่ได้รวมอยู่ใน

ค่าบริการทัวร)์ จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ทะเลสาบวานากา้ เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ใหท่้านไดแ้วะชมและ

ถ่ายรปูทะเลสาบวานากา้ท่ีงดงามท่ีสุดแหง่หน่ึงของประเทศนิวซีแลนด์  
เท่ียง        บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของ
เทือกเขาเซา้ท์เทรินแอลป์เขา้สู่ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ Fox Glacier ตามทาง

หลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ช่ืนชมกับธรรมชาติ ริมชายฝัง่ ทะเลทัสมัน สู่

เขตอุทยานแห่งชาติเวสต์แลนด์ เนชัน่แนลปาร์ค Westland National 

Park น าท่านชมธารน ้าแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ท่ีมีช่ือเสียง

มาก เพราะเป็นธารน ้าแข็งท่ีอยู่ใกล ้ระดับน ้าทะเลมากท่ีสุด ซ่ึงเกิดจาก

วนัที่หา้ของการเดินทาง     ควีนสท์าวน ์– Arrowtown -ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกกลาเซียร ์  (B / L / D) 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง       ควีนสท์าวน ์– อุทยานแห่งชาตมิิลฟอรด์ ซาวด ์– ควีนสท์าวน ์     (B / L / D) 



การท่ีมีปริมาณหิมะและน ้าแข็งจ านวนมากทับถมกนัมาเป็นเวลานาน จนเกิด  การไหลเคล่ือนตัวจากยอดเขาลง

มาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบ้ืองล่างในอตัราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวนั  
ค า่ บริการอาหารค า่  ณ หอ้งอาหารในโรงแรม   

น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั ณ  HEARTLAND FOX GRACIER HOTEL 3    หรือเทียบเท่า 
 

 
เชา้   บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมท่ีพกัและเช็คอา้ท ์

  น าท่านเดินทางสู่เมืองโฮกิติกา  Hokitika เมืองศนูยก์ลางการผลิตหยกสีเขียว ในอดีตใชเ้ป็นอาวุธและน ามา 
  ท าเป็น เครื่องรางของชาวเมารี ท่านสามารถซ้ือเป็นของฝากของท่ีระลึกไดต้ามอธัยาศยั  

เท่ียง   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
    จากน้ันรถบัสน าท่านมาถึงสถานีรถไฟ Arthur’ Pass เพ่ือน าท่านเดินทางกลับสู่เมืองไครส้เชิรช์ ดว้ยรถไฟ  

Tranz  Alpine  Train ท่ีสะดวกและสะอาดเหมือนใน ยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวท่ีเช่ือมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 
กม. ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอนังดงามท่ีสุดในนิวซีแลนด์ ซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภูเขาหิมะสลบักบั
ภูเขาเขียวขจีบนยอดเขา ชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองขา้งทาง จนถึงเมืองไครส้เชิรช์ รถโคช้มารบัท่าน

เพ่ือเดินทางเขา้สู่เมืองไครส้เชิรช์ ชมความงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไครส้เชิรช์    ซ่ึงไดร้บัสมญา

นามว่า “องักฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความน่ารกัของแม่น ้าเอวอน ซ่ึงไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยาน
เเหง่สวนดอกไม ้Botanic Garden ท่ีเต็มไปดว้ยดอกไมแ้ละไมย้นืตน้นานาชนิด  

ค า่  บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  
                  หลงัอาหารน าท่านสู่ท่ีพกั ณ ELMS 3    หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรม    
หลังอาหารเชา้ น าท่านเดินทางสู่เมืองไคคูร่า เมืองท่าอุตสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีนอกชายฝัง่ท่ีอุดมสมบูรณ์ เป็นท่ีอยู่อาศัย

ประจ าของฝงูวาฬขนาดเล็ก และเป็นจุดนัดพบของฝงูวาฬต่างๆ ท่ีอพยพไป

ตามกระแสน ้ าอุ่นในแต่ละปีเม่ืออากาศเปล่ียนแปลง น าท่านล่องเรือชม

ความน่ารกัของวาฬเหล่าน้ี พรอ้มทั้งยงัสามารถชมฝูงปลาโลมาและเหล่า

แมวน ้า อยา่งใกลชิ้ด   
(หมายเหตุ โดยทัว่ไปจะมีฝูงวาฬ ท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีน้ีอย่างถาวร แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีฝูงวาฬท่ีอาจจะ

ว่ายน ้าผ่านมาแวะพกัเป็นครั้งคราวรายการทวัรล์่องเรือชมวาฬน้ี ข้ึนอยู่กบัสภาพภูมิอากาศในแต่ละวันดว้ย 

ว่าจะสามารถออกเรือไดห้รือไม่) 
เท่ียง บริการอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร   
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่นครไครส้เชิรช์ อิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมือง พกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่เจด็ของการเดินทาง ไครส้เชิรช์ – ไคครูา่ – ไครส้เชิรช์                                    (B / L / D) 

วนัที่หกของการเดินทาง      ฟ๊อกกลาเซียร ์– โฮกิตกิะ - รถไฟ Tranz Alpine – ไครส้เชิรช์     (B / L / D) 



ค า่ บริการอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  
                 น าท่านสู่ท่ีพกั ณ  ELMS  3    หรือเทียบเท่า 
 
 
 

 เชา้ บริการอาหารเชา้  ณ หอ้งอาหารของโรงแรมและเช็คเอา้ท ์    
 ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไครส้เชิรช์ เพ่ือเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร 
12.00 น. เหิรฟ้า   สู่ประเทศสิงคโปร ์โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  SQ298 

17.40 น.     เดินทางถึงสนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร ์เปล่ียนเคร่ืองเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ 

18.45 น. เหิรฟ้า   สู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ เท่ียวบินท่ี  SQ 978 
20.15 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ เเละความประทับใจ 
 

 
รายการเทีย่วครบ สุดคุม้ : นวิซีแลนดเ์กาะใต ้8 วนั โดยสายการบนิสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์(NZ86SQ) 

 

วนัเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 

(พกัหอ้งคู่  (  

หอ้งละ 2ท่าน 

เด็กอายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมกบัผูใ้หญ่ 
พกัเดี่ยว 
จ่ายเพิม่ 

ผูใ้หญ่พกัรวม 

3 ท่าน 
ท่านที่ 3 ลด 

1 ผูใ้หญ่ 
มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

ไม่มีเตียง+ 
2 ผูใ้หญ่ 

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 

ราคาไม่รวมตัว๋ 61,900 58,900 55,900 52,900 16,900 -800 
  

หมายเหต ุ  1. ในการออกเดินทางแต่ละครั้ง คณะทวัรจ์ะตอ้งมีผูใ้หญ่ 20 ท่านขึ้ นไปเท่าน้ัน  
หากผูเ้ดินทางไมค่รบ 20 ท่าน ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัราคาทวัร ์หรือเล่ือนการเดินทาง    

2.  รายการทวัรใ์นโปรแกรม สามารถสลบัไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัสภาพภมูิอากาศ                           
ทั้งน้ี จะค านึงถึงผลประโยชน์ ของลกูคา้เป็นส าคญั 

 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชั้นประหยดั (Economy class)  ไป – กลบั กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์- อ็อคแลนด ์– สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ   โดย
สายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ)    (ตอ้งเดินทางไป – กลบั พรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน)    

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง   และค่าน ้ามนัจากสายการบิน ณ วนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บ 
Tax – Insurance – Fuel Charge  จากท่านตามความเป็นจริง หากสายการบินมีการปรบัเพ่ิมขึ้ นหลงัจากน้ี 

3. ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง  คุม้ครองในวงเงินท่านละ  1,000,000  บาท และค่ารกัษาพยาบาลอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุ
วงเงิน 500,000  บาท  (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ (หมายเหตุ: ค่าประกนัอุบิติเหตุส าหรบัเด็กท่ีมีอายุน้อยกวา่ 2 ปี และ ผูใ้หญ่
อายุมากกวา่ 70 ปี ทางบริษัทประกนัฯจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนเพียงคร่ึงหน่ึงของสญัญาฯ) 

4. ค่าท่ีพกัโรงแรมตามท่ีระบุไวใ้นรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั(พกัหอ้งละ 2 ท่าน) พรอ้มอาหารเชา้   
5. รวมอาหารทุกม้ือท่ีระบุตามรายการ   (จีน  หรือ  พ้ืนเมือง หรือ ไทย) 
6. ค่ารถปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ พรอ้มพนักงานขบัรถท่ีช านาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขบัรถ)   

วนัที่แปดของการเดินทาง ไครส้เชิรช์ – สิงคโปร ์- กรุงเทพ ฯ                                             ( B ) 



7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีระบุตามรายการ 
8. หวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีมีประสบการณ์บริการอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  

(ไม่รวมทิป) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์)  ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ  หรือคนต่างดา้ว 
2. ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7 %  และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  3 % 
3. ค่าใชจ้่ายส่วนตัวอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,  ค่าซักรีด,  ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพัก (มินิบาร์)  และทีวีช่องพิเศษ, ค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษ นอกเหนือจากท่ีทวัรจ์ดัให ้
4. ค่าทิปพนักงานขบัรถ 3 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อท่านต่อวนั หรือมากกว่าแลว้แต่ความประทับใจซ่ึงเป็นการแสดงน ้าใจใหก้ับผูใ้ห ้

บริการตามหลกัปฏิบติัสากล  
5. ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์โดยเฉล่ีย 3 เหรียญนิวซีแลนดต่์อท่านต่อวนั หรือมากกวา่แลว้แต่ความประทบัใจ ซ่ึงเป็นการแสดงน ้าใจใหก้บั

ผูใ้หบ้ริการ 
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (25 กิโลกรมั / ท่าน) 
7. ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซี่าประเทศนิวซีแลนด์ ค่าวีซ่ากรุป๊ 3,600 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ยืน่พรอ้มกนั 3 ท่านขึ้ นไป / วซี่า

ไม่ติดเล่ม / ตอ้งเดินทางไป-กลบั พรอ้มกรุ๊ป) ค่าวีซ่าเด่ียว 6,000 บาทต่อท่านรวมค่าบริการ (ปรบัค่าธรรมเนียมใหม่ตั้งแต่ 
21 พฤศจิกายน 2559 ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมใหก้บัท่าน  ไม่วา่ท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็

ตาม)  
 

เงื่อนไขการจอง 
1. กรุณาจองทวัรล์่วงหน้าอยา่งน้อย 50 วนั ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระเงินมดัจ า ท่านละ 20,000  บาท ภายใน 3 วนั  นับจากวนั

จอง  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระทั้งหมด ก่อนการเดินทาง 21 วัน มิฉะน้ันถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางอัตโนมัติ และไม่คืนค่ามัดจ าทัวร์

ทั้งหมด 
3. ในการยื่นขอวีซ่า เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหค้รบตามท่ีระบุ พรอ้มส่งมอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่าอยา่งน้อย 4 สปัดาห ์ก่อนวนัเดินทาง (ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบรูณ์ ทางสถานทูตฯ อาจจะ

ปฏิเสธการอนุมติัวซี่าของท่านได ้และท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่าอีกครั้งหน่ึง) 
4. กรณีท่ีผลวซี่าของท่านไมผ่่านการพิจารณาจากทางสถานทตูนิวซีแลนด ์(ลกูคา้ยืน่วซี่าเอง หรือ ใหท้างบริษัทฯ ยืน่ให)้ ทางบริษัท

ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าด าเนินการท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้ คือ ค่าบริการยืน่วซี่า, ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋

เครื่องบินท่ีไดท้ าการออกตัว๋ไปแลว้, ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  
5. ในกรณีท่ียงัไม่รูผ้ลวซี่าของท่าน และทางบริษัทฯ จ าเป็นตอ้งออกตัว๋เครื่องบินกบัทางสายการบินก่อน ทางลกูคา้จะตอ้ง 
       จา่ยเงินค่าทวัรท์ั้งหมดกอ่นการออกตัว๋เคร่ืองบิน มิฉะน้ันทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ ไม่คืนค่ามดั 
       จ าทั้งหมด  
6. กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หากวซี่าของท่านไม่ผ่านการพิจารณา และหรือท่านมีการยกเลิกการเดินทางไม่วา่กรณีใดๆ  
       ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋เคร่ืองบิน เพราะเป็นเง่ือนไขของตัว๋กรุป๊   

 
 
 
 



 
เมื่อท่านได้ท ารายการจองทัวร์ กับ เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลับ 
เพ่ือแจ้งนัดวัน ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดังต่อไปนี้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญช ี ประเภท หมายเลขบัญช ี
 สาขาย่อย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 

 เดอะมอลล์ บางกะป ิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย ์ 160-251742-5 
 เดอะมอลล์ บางกะป ิ บริษัท เอ็กซซ์อติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-2-22986-8 

                               
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 50 วนัก่อนการเดินทาง หรือ ก่อน 60 วนั ก่อนการเดินทาง ในช่วงวนัหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาล เช่น ปี

ใหม่ สงกรานต ์ช่วงเดือนตุลาคม คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 
2. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 31- 49 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจ า 20,000 บาท 
3. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 22- 30 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินมดัจ า 20,000 บาท และหกัค่าใชจ้า่ย 

ท่ีมีการด าเนินการไปแลว้ เช่น ค่าบริการยืน่วซี่า (ถา้มี), ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าจองโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ ฯ  
4. แจง้ยกเลิกล่วงหน้า 1- 21 วนัก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด ทุกกรณี  
5. กรณีท่ีท่านไดร้บัการอนุมติัวซี่าผ่านแลว้ หากมีการแจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋เคร่ืองบิน 

a. กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลมารบัรอง บริษัทฯ จะท าการ 
        เล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้า่ยท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้เช่น  
        ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการ, ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินท่ีไดท้ าการออกตัว๋ไปแลว้ และหาก 
        ท่านไม่ประสงคท่ี์จะเล่ือนการเดินทาง บริษัทฯ จะด าเนินการคืนค่าทวัรส์่วนเหลือใหก้บัทางภายใน 10 วนัท า 
        การ 
b. ยกเลิกการเดินทางดว้ยเหตุผลส่วนตวัต่างๆ เน่ืองจากทางบริษัทฯ มีค่าใชจ้า่ยในการด าเนินการท่ีไดจ้า่ยไปแลว้ 
        จ านวนมากและท าใหมี้ผลกระทบต่อจ านวนผูร้ว่มเดินทางในคณะ ฉะน้ันทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน 
        ค่าทวัรท์ั้งหมด          
c. หากท่านยกเลิกการเดินทางอนัเน่ืองมาจากบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือทั้งหมดในคณะของท่านไม่ไดร้บัการอนุมติั 
        วซี่า ไม่วา่จะดว้ยเหตุผลอะไรก็ตามอนัเป็นผลมาจากการพิจารณาจากทางสถานทตู ซ่ึงท าใหมี้ผลกระทบต่อ 
        จ านวนผูเ้ดินทางในคณะ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ั้งหมดต่อท่าน     

6. ยกเลิกการเดินทาง ในวนัเดินทางทุกกรณี หรือถกูปฏิเสธการออกเมือง - เขา้เมืองใดๆ จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมดหรือ 
      บางส่วน 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วนั ในกรณีท่ีไม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ยา่งน้อย 20 ท่าน หรือผู ้ 

      รว่มเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวซี่าของทางสถานทตู ไดค้รบ  20 ท่าน  ซ่ึงในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยนิดี 
      คืนเงินใหท้ั้งหมด โดยจะหกัค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบริการยืน่ใหเ้ท่าน้ัน หรือจดัหาคณะทวัรอ่ื์นให ้ถา้ตอ้งการ  

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะค านึงถึงความ  

สะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และจะรกัษาผลประโยชน์ของท่านไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 
3. ขอ้มลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ 
     หอ้งเด่ียว (Single), หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/ 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ 

     ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียวแต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม และขนาด 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


     ของหอ้งพกัอาจไม่เท่ากนั 
4. บริษัทจะไม่รบัผิดชอบใด ๆ ในกรณีท่ีมีส่ิงของสญูหาย สญูเสียหรือไดร้บับาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหน้าทวัรแ์ละ

เหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงรอบเรือน าเท่ียว ความไม่สงบทาง

การเมือง  การยกเลิกเท่ียวบิน หรือความผิดพลาดของสายการบิน   
5. เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใด ๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเขา้

ประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  
6. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด เน่ืองจากมีส่ิง

ผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรือ ดว้ย

เหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ถือเป็นเหตุผลท่ีอยูน่อกเหนืออ านาจและความรบัผิดชอบของบริษัท ทาง

บริษัท ฯ ไม่อาจคืนเงินใหท่้านไดไ้ม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน  
7.  หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง ออกเมือง ไม่วา่จะเป็นประเทศใด จนท าใหท่้านไม่สามารถเดินทางต่อไปได ้ผูเ้ดินทางในคณะ

ทวัรท่์านอ่ืนรวมถึงหวัหน้าทวัรไ์ม่สามารถรอท่านได ้จ าเป็นตอ้งออกเดินทางตามโปรแกรมท่ีวางไว ้
8. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวีซ่า อนัเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง รวมทั้งบริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ี

กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทย งดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยูใ่นประเทศไทย 
***การพิจารณาอนุมติัวีซ่าข้ึนอยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัท ไม่สามารถแทรกแซงได ้ ซ่ึงทาง

สถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศท่ีระบุ

เท่านั้น (หากท่านถกูปฏิเสธการออกวีซ่า  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้  และหากตอ้งการยื่นค ารอ้ง

ขอวีซ่าใหม่  ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่และเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง) หากเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่า 

เน่ืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม ใหข้อ้มูลอนัเป็นเท็จ หรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าท่องเท่ียว  ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด*** 
9. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดร้บัการอนุมติัวซี่าแลว้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตฯ  เพ่ือใหอ้ยูใ่นดุลย

พินิจของสถานทตู  เร่ืองวซี่าของท่าน  เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติของบริษัท 
10. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย

ผูมี้อ านาจของบริษัทฯ ก ากบัเท่าน้ัน 
11. เม่ือท่านไดช้ าระเงินมดัจ  าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ 

ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขตา่ง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด  
หมายเหต ุ  :   ส าหรบัหนังสือเดินทางจนีหรือตา่งดา้วจนี ใชเ้วลาในการยื่นวีซ่ามากกว่า 14 วนัท าการ  

 


