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ด้วยภูมิประเทศที่ความแตกต่าง และเต็มไปด้วยสุดยอดชายฝ่ังทะเลและชายหาด รวมทัง้ป่า
เฟิร์น และป่าอันเขียวชอุ่ม เรียกได้ว่า 100% PURE NEW ZEALAND ก็ไม่ผิด นิวซีแลนด์มีเมือง
ขนาดกาํลังดีมากมายตัง้กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปแทรกอยู่กับพืน้ที่อย่างกลมกลืน จงึทาํให้นิวซีแลนด์
มีภูมิประเทศและวิวทิวทัศน์ไม่ว่าจะเทือกเขาหิมะ ทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา จนไปถึงริม
ชายฝ่ังและท้องทะเล มีความงดงามอย่างน่าอัศจรรย์ แค่น่ังรถชมวิวระหว่างทางก็เพลินแล้ว 
นิวซีแลนด์ยังเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะผู้ที่หลงใหลการท่องเที่ยวแบบผจญภัย และรัก
ในธรรมชาติอันบริสุทธ์ิ เพราะที่ น่ีมีกิจกรรมให้เลือกเล่นมากมายทัง้ ตกปลา สกี ปีนเขา เรือเจ็ต
ผาดโผน และบันจีจ้ัมพ์ที่มีต้นกาํเนิดที่น่ี ป่ันจักรยาน ตัง้แคมป์ เล่นเซิร์ฟ ดูวาฬและโลมา ไปจนถึง
ทัวร์ไร่องุ่นและชิมไวน์ ด้วยฤดูกาลที่ตรงข้ามกับซีกโลกทางด้านเหนือ นิวซีแลนด์จึงเป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีฤดูร้อน นิวซีแลนด์ยังมีชายหาดมากมายอันเป็นที่ตัง้ของรี
สอร์ทหน้าร้อนอันงดงาม ในขณะที่ช่วงฤดูหนาวก็เหมาะสําหรับการเล่นสกี สโนว์บอร์ด และปีนเขา 
หรือจะเรียกสัน้ๆ ได้ว่านิวซีแลนด์คือสวรรค์แห่งการพักผ่อนตลอดปีอย่างแท้จริง 

บีเจอร์นีไลฟ์ขอนําเสนอเส้นทางที่จะพาท่านได้ชมความงามธรรมชาติของเกาะใต้ได้อย่าง
เต็มอิ่ม ขับรถผ่านท่ามกลางทุ่งหญ้าอันเขียวขจี และวิวเทือกเขาหมิะที่ยากจะละสายตา หรือวิวป่า
เฟิร์นระหว่างทางกด็ูสวยแปลกตา ด้วยกรุ๊ปขนาดเล็กทาํให้สามารถแวะถ่ายรูประหว่างทางได้สะดวก 
และยังเลือกทานอาหารกลางวันได้เองอย่างอิสระ หรือทาํอาหารเย็นทานร่วมกัน มีความสนุกสนาน
ให้ความรู้สึกเหมือนมาเที่ยวกันเองกับเพื่อน 

 

 
 

ขับรถเที่ยว นิวซีแลนด์ 
เกาะใต้ 11 วัน 
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เดนิทางวันที่ 14 – 24 เมษายน 2562 
วันแรก (14เม.ย.62)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ 

xx.xx น. เวลานดัหมายแจ้งให้ทราบในใบเตรียมตวั (สง่ให้ก่อนวนัเดนิทางประมาณ 7 วนั) 
15.30 น. ออกเดนิทางสูไ่ครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบิน SQ 977 (ใช้เวลา

บนิ 2.35 ชัว่โมง) 
18.55 น. ถึงสิงคโปร์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
19.45 น. ออกเดนิทางตอ่ ด้วยเท่ียวบิน SQ 297 (ใช้เวลาบนิ 9.45 ชัว่โมง) 
 

วันที่สอง (15เม.ย.62)  สิงคโปร์ – ไครสต์เชิร์ช – ดันนีดนิ 

09.30 น. ถึง เมืองไครสต์เชิร์ช (Christchurch) เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศลุกากรเรียบร้อยแล้ว (ศลุกากรประเทศนิวซีแลนด์ ห้ามนําเข้าอาหารสดทกุชนิด อาทิผกั ผลไม้ เนือ้สด หมู
แผ่น เมล็ดพันธุ์พืช และนํา้ผึง้ เป็นต้น รวมทัง้อาหารจากบนเคร่ืองบิน) จากนัน้ นําท่านเช็คอินกระเป๋า
เดนิทางเพ่ือเดนิทางตอ่ด้วยไฟลท์บนิภายในประเทศ ไปยงัเมืองดนันีดนิ 

กลางวนั อิสระรับประทานอาหารกลางวนัภายในสนามบนิ (ไมร่วมในทวัร์) 
13.35 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองดันนีดนิ โดยสายการบนิแอร์นิวซีแลนด์ เท่ียวบนิ NZ 5749 (ใช้เวลาบนิ 1.05 ชัว่โมง) 
14.40 น. ถึงสนามบินโมโมนา เมืองดนันีดนิ สนามบนินานาชาตปิระจําภมูิภาคโอตาโก เม่ือรับกระเป๋าเดินทาง และ

รับรถยนต์เรียบร้อยแล้ว นําทา่นเข้าสูต่วัเมืองดนันีดนิ เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุในภูมิภาคโอตาโกและ
ได้รับการขนานนามวา่เป็น "สกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์" เมืองดนันิดีนสร้างขึน้ในยคุต่ืนทองของนิวซีแลนด์ 
และยงัเป็นท่ีตัง้ของอาคารสถาปัตยกรรมวิคตอเรีย และเอ็ดเวิร์ดท่ีจดัว่าสวยท่ีสดุในเกาะใต้อีกด้วย อีกทัง้
เมืองนีย้งัเป็นเมืองแรกและเมืองเดียวในนิวซีแลนด์ท่ีได้รับการยกย่องจากองค์กรยเูนสโก ให้เป็นเมืองแห่ง
วรรณกรรม เม่ือปี ค.ศ. 2014 ยังเป็นบ้านของนกัเขียน และนกัแต่งกลอนอนัโดงดงัของนิวซีแลนด์  และ 
Mr.Thomas Bracken ผู้ประพนัธ์เพลงชาตินิวซีแลนด์อีกด้วย อาคารส่วนใหญ่ในเมืองนีมี้สถาปัตยกรรม
แบบโกธิคอนัสวยงาม 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไมร่วมในทวัร์) 
 นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั เมืองดันนีดนิ พกัผอ่นอยา่งเตม็ท่ีหลงัจากเดนิทางมาตลอดทัง้วนั 
 

วันที่สาม (16เม.ย.62)  ดันนีดนิ 

เช้า หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟดันนีดิน (Dunedin Railway Station) สถานี
รถไฟขนาดใหญ่ ตัง้อยู่ใจกลางเมือง สร้างได้
อยา่งสวยงามแสดงให้เห็นถึงอดีตอนัรุ่งเรืองของ
เมืองดนันีดนิท่ีเคยเป็นศนูย์กลางทางการค้าของ
นิวซีแลนด์ในอดีต ท่ีต้องรองรับรถไฟกว่า 100 
เท่ียวต่อวนั จดัว่าเป็นสถานีรถไฟท่ียุ่งมากท่ีสุด
ในประเทศ เปิดใช้ในปี ค.ศ. 1906 ปัจจุบัน
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สถานีรถไฟแหง่นีย้งัคงได้รับการบรูณะดแูลรักษาดงัเดิมให้สมกบัอดีตอนัรุ่งเรือง ตวัอาคารมีสถาปัตยกรรม
ตกแต่งแบบเฟลมิช เรเนซอง ใช้หินปนูสีขาว และหินบะซอลต์สีดํานํามาจากเมืองโอมารู ทางทิศใต้ของ
สถานี มีหอนาฬิกาสงู 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกบัอาคารในสกอตแลนด์ท่ีต้องมีหอนาฬิกาอยู่
ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึง่ของอาคาร ภายในตกแตง่ได้อยา่งหรูหราละเอียดอ่อนสวยงาม โถงกลางห้อง
ขายตัว๋ประดบัตกแตง่ด้วยด้วยภาพโมเสก โดยใช้กระเบือ้งเกือบ 750,000 ชิน้ จากย่ีห้อ Royal Doulton อนั
เก่าแก่จากองักฤษ สมัผสัได้ถึงความแพงในอดีต และยงัมีชานชลาท่ียาวท่ีสดุในประเทศ ยาวถึง 1 กิโลเมตร 
ให้เวลาทา่นสนกุสนานกบัการถ่ายรูป และช่ืนชมความงามภายในสถานีเพ่ือรอเวลาขึน้รถไฟ 

09.30 น. นําทา่นนัง่รถไฟชมวิว สาย Taieri Gorge เป็นเส้นทางชมวิวท่ีสวยตดิอนัดบัโลก ทา่นจะได้พบกบัวิวทิวทศัน์
ท่ีเปล่ียนไปตลอดเส้นทาง 

เท่ียง รับประทานอาหารบนรถไฟ (รวมในทัวร์) 
13.30 น. เดินทางถึงสถานีรถไฟดนันีดิน จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่

แหลมโอตาโก ขบัรถลดัเลาะไปบนเส้นทางเนินเขาพบกับ
วิวเมืองดนันีดินมุมสงูอนัสวยงาม ท่านจะเห็นบ้านเรือนท่ี
สร้างกันตามไหล่เขาท่ีดูแล้วก็เป็นความสวยงามไปอีก
แบบ นําท่านเข้าชมปราสาทลาร์นัค Larnach Castle ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวใน 
ประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึน้โดยนกัการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นคั สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 
1871 ใช้เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนัน้ก็เกิด 
โศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขึน้ จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งซื อ้ขึน้มาไว้
ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้าชม ให้ท่านได้จิบชาพร้อมทานขนมสไตล์
องักฤษ ในบรรยากาศสดุแสนประทบัใจ จากนัน้ ให้เวลาท่านเดินชมบรรยากาศรอบๆปราสาทอย่างเต็มท่ี 
ทา่นสามารถมองเห็นอา่วโอตาโกและทะเลแฟซิฟิกได้รอบทิศทาง ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางกลบัเข้าสู่
เมืองดนันีดนิ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไมร่วมในทวัร์) 
เข้าสูท่ี่พกั เมืองดนันีดนิ 
 

วันที่ส่ี (17เม.ย.62)  ดันนีดนิ – เท อานัว 

เช้า หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําท่านเดินทางสู่ เมืองเท อานวั ขบัรถชมวิวทุ่งหญ้าอนัเขียวขจีระหว่างทาง 
ผ่านเมืองกอร์ (Gore) เมืองแห่งดนตรีคนัทรี และยงัเป็นเมืองท่ีตกปลาเทราต์สีนํา้ตาลระดบัโลกบนแม่นํา้
มาเตารา 

เท่ียง แวะรับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารระหวา่งทาง (ไมร่วมในทวัร์) 
บา่ย ออกเดินทางตอ่ ผ่านเขตอนุรักษ์ Burwood bush (Red Tussock) ท่ีขึน้กระจดักระจายปกคลมุอยู่เพียง

สว่นหนึง่ของพืน้ท่ีแตด่แูล้วก็สวยย่ิงนกั ถึงเมืองเท อานัว ประตสูู่อทุยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ เมืองเล็กๆ
อนัแสนสงบตัง้อยูริ่มทะเลสาปเทอานวัทะเลสาปท่ีใหญ่ท่ีสดุในภมูิภาคเซาท์แลนด์ เมืองนีแ้ละยงัเป็นจดุพกั
อยา่งดีก่อนเดนิทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั จากนัน้ให้ท่านได้ซึมซบับรรยากาศริมทะเลสาปอนั
แสนสงบ และชมพระอาทิตย์ตกดินริมทะเลสาบอนัสวยงาม นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั อิสระตามอธัยาศยั ท่านท่ี
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สนใจทัวร์ชมหนอนเรืองแสง (กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนการเดินทาง) หนอนเรืองแสง ถึงแม้นว่าจะ
เรียกวา่หนอน แตจ่ริงๆแล้วไม่ใช่หนอน แตเ่ป็นตวัอ่อนของแมลงท่ีมีลกัษณะคล้ายยงุ ท่ีสามารถปล่อยแสง
ออกมาจากตวัเพ่ือล่อเหย่ือให้มาติดกบั หนอนเรืองแสงนีมี้อยู่มากมายภายในถํา้ไม่ก่ีแห่งในนิวซีแลนด์ จน
ทําให้เรารู้สกึราวกบัวา่ได้มองดดูาวอยู่บนท้องฟ้าอนัมืดมิดเตม็ไปหมด 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (ไมร่วมในทวัร์) 
เข้าสูท่ี่พกั เมือง เท อานวั 

 

วันที่ห้า (18เม.ย.62)  เท อานัว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์ 

เช้า หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ เป็นอุทยานแห่งชาติของประเทศ
นิวซีแลนด์ท่ีใหญ่ท่ีสุดมีเนือ้ท่ีเกือบ 3 ล้านเอเคอร์ ครอบคลุมพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของเกาะใต้แถบชายฝ่ัง
ตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศท่ีสูงชันและซับซ้อนมีชายฝ่ั งท่ีขรุขระป่าทึบ และสภาพภูมิอากาศท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา พืน้ท่ีแห่งนีมี้เอกลกัษณ์เฉพาะได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษและได้รับการประกาศ
ให้เป็นมรดกโลก ลอดอุโมงค์ฮูเมอร์ HOMER TUNNEL มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ท่ีใช้เวลาก่อสร้างนาน
ถึง 17 ปี เข้าสู่ช่องแคบมิลฟอร์ด เพ่ือนําท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE ท่ีมีความปลอดภยัสงู 
ช่ืนชมความงามของฟยอร์ด ท่ีเกิดจากการละลายของ
หิมะและธารนํา้แข็งหลายล้านปีมาแล้ว ซึ่งมีความยาวถึง 
19 กิโลเมตร มิลฟอร์ดซาวด์ เป็นผืนนํา้อันเป็นส่วนเว้า
ของทะเลทาสมนั ซึ่งถกูโอบล้อมไว้ด้วยหบุเขาท่ีแคบและ
หน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของธารนํา้แข็ง 
ต่อมาเม่ือธารนํา้แข็งหายไปก็มีนํา้ทะเลเข้ามาแทนท่ี ซึ่ง
ถูกเรียกว่า ‚ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)‛ บริเวณท่ีธาร
นํา้แข็งกดัเซาะและถกูแทนท่ีโดยนํา้ทะเล สว่นท่ีเป็นผืนนํา้จะเรียกว่า ‚ซาวด์‛ ในขณะท่ีส่วนท่ีเป็นภูเขาและ
หน้าผาซึง่มีสว่นแหลมย่ืนเข้ามาในนํา้จะเรียกวา่ ‚ฟยอร์ด‛นัน่เอง 

 10.50 น. นําท่าน ล่องเรือ MILFORD SOUND CRUISE พร้อมกับผ่านชมนํา้ตกโบเวน ท่ีมีความหมายในภาษา
เมารีว่า ‚นํา้ตกนารีแห่งลําธาร‛ ชมทิวทศัน์ท่ีงดงามของนํา้ตกสงู 160 เมตร นํา้ตกแห่งนีต้ัง้ช่ือตามภรรยา
ทา่นผู้วา่การนิวซีแลนด์ท่ีมาเย่ียมชมสถานท่ีแหง่นี ้ผา่นชม SEAL ROCK ซึ่งเป็นท่ีอยู่อาศยัของแมวนํา้ตาม
ธรรมชาต ิชมยอดเขา MITRE PEAK เช่ือกนัวา่นา่จะเป็นภเูขาท่ีมีฐานอยูใ่นทะเลท่ีสงูท่ีสดุในโลก  
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บา่ย รับประทานอาหารเท่ียง (ไมร่วมในทวัร์)   

จากนัน้  นําท่านกลบัสู่เมืองควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางให้ท่านได้แวะถ่ายรูปกับบรรยากาศและวิวสวยๆ ท่ีมองผ่าน
เลนส์ก็เก็บภาพได้ไม่สวยเท่าตาเห็น ระหว่างทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ แวะถ่ายรูปท่ีทะเลสาป Mirror Lake 
ในวนัท่ีฟ้าลมสงบผิวทะเลสาปจะนิ่งสะท้อนวิวภูเขา และต้นไม้ท่ีอยู่ด้านล่างราวกบัเป็นกระจกขนาดใหญ่ 
เดนิทางตอ่ แวะถ่ายรูปวิวระหวา่งทาง 

เย็น ถึง เมืองควีนส์ทาวน์ (Queenstown) ‚เมืองหลวงแห่งการผจญภัย‛ เป็นเมืองซึ่งตัง้อยู่ริมเนินเขา ริม
ทะเลสาบและโอบล้อมด้วยภเูขา จดัได้วา่เป็นเมืองท่ีโรแมนตกิสดุๆ และท่ีน่ีเปรียบเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้ ท่ี
ช่ืนชอบความท้าทายและการผจญภัยทุกชนิดในทุกฤดูกาล ปัจจุบนัควีนส์ทาวน์ถูกยกให้เป็นเมืองท่ีน่า
หลงใหลในเร่ืองของทิวทศัน์ท่ีงดงาม จากนัน้นําท่านเข้าสู่ท่ีพักเก็บสําภาระให้เรียบร้อย แล้วนําท่านขึน้ 
กระเช้าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (SKYLINE GONDOLA) เป็นกระเช้าท่ีนัง่ได้ 4 คนระยะทางขึน้สู่ยอดเขา 
730 เมตร ท่านจะได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในอีกมุมมอง ท่ีท่านจะมองเห็นอาคา ร
บ้านเรือนท่ีปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่ีสวยงามด้านล่าง อิสระให้ท่านเดินชม
ทศันียภาพของเมืองควีนส์ทาวน์จากมมุสงู พร้อมเก็บภาพความประทบัใจ จนกระทัง่ได้เวลาอนัสมควร 

ค่ํา รับประทานอาหารคํ่าแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค  พร้อมชมวิวอัน
สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ยามค่ําคืน บริการท่านด้วยหลากหลายเมนู ไม่ว่าจะเป็นแซลมอน เนือ้แน่น 
หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ชิน้โต หรือ เนือ้แกะท่ีเป็นเมนท่ีูไมค่วรพลาด (รวมในทัวร์) 
ท่ีพกัเมือง ควีนส์ทาวน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bee Journey Life Co.,Ltd. 
Tel : +66(0)2-5874982, Fax : 02-5874983 

วันที่หก (19เม.ย.62)  ควีนส์ทาวน์ – วานากา 

เช้า หลงัรับประทานอาหารเช้า (รวมในทัวร์) เดินทางสู่ทะเลสาบวานากา นําท่าน ชมการนัง่เรือ Shot Over 

Jet  (ท่านท่ีต้องการสมัผสัประสพการณ์อนัน่าต่ืนเต้น โปรด
แจ้งล่วงหน้า) เรือเจ็ตแล่นด้วยความเร็วสูงอันโด่งดังจาก
นิวซีแลนด์ แล่นเรือท่ามกลางเกาะแก่ง และโขดหินตามลํานํา้ 
Shotover ท่ีคดเคีย้วไปมาและหมุนเรือ 360 องศา อย่างน่า
หวาดเสียวพอต่ืนเต้นให้ร่างกายได้หลั่งอดรีนาลีน คิดค้นโดย 
Bill Hamilton เปิดตัง้แตปี่ 1970 มีผู้มาลองความหวาดเสียวนี ้
แล้วกวา่ 2 ล้านคน 

 จากนัน้ นําท่านเดินทางตอ่สู่เมือง แอร์โรวทาวน์ (Arrowtown)  
เท่ียวชมเมืองของนกัขุดทอง เป็นเมืองเล็กๆ ตัง้อยู่บริเวณเชิง
เขา ท่ีน่ีเป็นเมืองขุดทองเก่าท่ีอนรัุกษ์เอาไว้อย่างดีท่ีสดุ ในยุค
ต่ืนทอง (ปี 1865) เคยมีประชากรมากกว่า 7,000 คน และเป็น
เพียงหนึ่งในเมืองขุดทองสมยัเก่าท่ีเหลืออยู่เพียงไม่ก่ีแห่ง ซึ่ง
ไมไ่ด้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปล่ียนรูปแบบไปเป็นเมืองท่ี
พฒันาอยา่งทนัสมยั แม้วา่แอร์โรว์ทาวน์จะเป็นเมืองเล็กๆ แตก็่เตม็ไปด้วยนกัทอ่งเท่ียว  

เท่ียง รับประทานอาหารเท่ียง (ไมร่วมในทวัร์)   
ออกเดินทางต่อและแวะชม สะพานคาวารัว (KAWARAU) 

ชมกิจกรรมหวาดเสียวอันเ ล่ือง ช่ือของชาว
นิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬาวัดใจคน  กล้า โดย
สะพานมีความสูงถึง 43 เมตร ซึ่งควีนทาวน์ถือ
เป็นต้นกําเนิดของการโดดบนัจีจ้ัม้ป์ท่ีโด่งดงัไป
ทั่วโลก และมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามระดบัโลกอีกด้วย (ท่านท่ีต้องการกระโดดบันจีจ้ัม้พ์ 
ประสบการณ์ครัง้หนึ่งในชีวิตอนัน่าต่ืนเต้น โปรดแจ้งล่วงหน้า) จากนัน้นําท่านเดินทางต่อสู่ 

เมืองวานากา เมืองตากอากาศเล็กๆ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบอันเงียบสงบแล้วสวยงาม โอบล้อมไปด้วย
เทือกเขาปกคลุมด้วยหิมะอนัสูงใหญ่ เมืองวานากาเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีชาวนิวซีแลนด์นิยมมาทํากิจกรรม
กลางแจ้งตลอดทัง้ปี ไม่ว่าจะเป็นการตกปลา พายเรือคายคั เล่นสกีในฤดหูนาว นกัท่องเท่ียวทัว่โลกต่าง
เดนิทางมาเมืองนีเ้พ่ือช่ืนชมความงามของธรรมชาติ ทะเลสาปและขนุเขาเม่ือเดินทางถึงเมืองวานากาแล้ว 
นําทา่นเข้าสูท่ี่พกั อิสระให้ทา่นได้เดนิสํารวจเมืองเล็กๆ ท่ีมีทัง้แกลเลอรี ร้านค้า คาเฟ่ ร้านอาหารตา่งๆ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในทวัร์)  
ท่ีพกัเมือง วานากา 
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วันที่เจ็ด (20 เม.ย.62)   วานากา – เทคาโป 

เช้า หลังอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําท่านชมวิวริมทะเลสาบวานากา
ยามเช้าในยามท่ีลมสงบ ท่านจะได้พบกับทะเลสาบขนาดใหญ่ท่ี
สะท้อนภาพของเทือกเขาและต้นไม้ดังกระจกผืนใหญ่ ชมแลนด์
มาร์กธรรมชาติของเมือง ต้นไม้ต้นนัน้ที่วานากา เป็นต้นไม้ต้น
เดียวท่ียืนต้นริมทะเลสาบ มีความแปลกและสวยงาม ได้เวลา
สมควร นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบเทคาโป ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปท่ี

ราบตอนกลางอนักว้างไกลสุดลูกหูลูกตาของเกาะใต้มีทุ่งหญ้ากับ
ภูเขาสลับซับซ้อนซ่อนตวัอยู่ท่ามกลางความเงียบสงบ และแม่นํา้
อาฮริูริ (Ahuriri) ท่ีพาดผ่านหบุเขา จนกลายเป็นทศันียภาพอนัแสน
สวยงามหาชมได้จากท่ีน่ีท่ีเดียว  จากนัน้นําท่านเดินทางต่อสู ่
Puzzling World ท่ีเร่ิมต้นด้วยเขาวงกตท่ีสร้างตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 
และได้ขยับขยายจนได้รับรางวัลมาในท่ีสุด สนุกกับการถ่ายภาพ 
และสมัผสัประสบการณ์อนัพิศวงและปริศนาตา่งๆ จนทําให้ทา่นรู้สกึได้กลบัไปเป็นเดก็อีกครัง้หนึง่ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในรายการ) 
ออกเดินทางตอ่ ผ่านเส้นทาง ลินดิสพาส (Lindis Pass) เป็นเขตสงวนพนัธุ์กอหญ้าแห่งแรกในนิวซีแลนด์ 
ขบัรถผา่นทา่มกลางหบุเขาท่ีปกคลมุไปด้วยกอหญ้าสีเหลืองตลอดทางเม่ือมองไกลๆแล้วเหมือนขนเฟอร์ท่ี
ปกคลมุไปทัว่ทัง้หบุเขา และจะดเูป็นสีทองยามแสงอาทิตย์สาดส่องลงมา เพลิดเพลินไปกบัวิวสองข้างทาง
และแวะถ่ายรูประหวา่งทางอีกด้วย ขบัตอ่ไปเร่ือยๆ แวะชมฟาร์มเลีย้งปลาแซลม่อน ให้ท่านได้ชมกระชงั
เลีย้งปลาแซลมอน ซึ่งทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมให้อาหาร
ปลาแซลมอน และนอกจากนัน้ยังสามารถเลือกซือ้และชิม
ปลาแซลมอนสดๆ เหมาะอย่างยิ่งกบัผู้ ท่ีรักการทานปลาแซลมอน 
ซึง่ปลาแซลมอ่นนํา้จืดของนิวซีแลนด์จดัได้วา่เป็นปลาแซลม่อนท่ีดี
ท่ีสุดในโลกอีกด้วย จากนัน้เดินทางต่อ สู่ ทะเลสาบเทคาโป 
(TEKAPO LAKE) ทะเลสาบท่ีมีสีเขียวอมฟ้า ท่ีเรียกว่า ทะเลสาบ
สีเทอควอยซ์ ได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุในนิวซีแลนด์เพราะความสวยงามแบบท่ีสดุของ
ท่ีสุดบนพืน้ท่ีกว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่สูง 
700 เมตร จากระดบันํา้ทะเล  นํา้ในทะสาบยงัคงสีเทอควอยซ์ซึ่ง

จะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็
เม่ือแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อน
กับผิวนํา้ สารละลายและแร่ธาตุ
ต่างๆ ท่ีนํา้ชะลงมาระหว่างทางท่ี
ไหลลงมาจากยอดเขานัน่เองท่ีสร้างโทนสีฟ้าสวยๆ ให้กบัทะเลสาบแห่งนี ้ถึง
ทะเลสาบเทคาโป นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั เก็บกระเป๋าสมัภาระ จากนัน้นําท่าน 
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ชมโบสถ์ของคนเลีย้งแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลงัเล็กและเล็กท่ีสดุใน
นิวซีแลนด์ ตัง้อยู่ริมทะเลสาบ ช่ือของโบสถ์ ได้มาจากคําท่ีใช้เรียก ‘พระเยซู’ ว่าเป็นคนเลีย้งแกะท่ีแสนดี 
ตามคติในพระคมัภีร์ใหม่ของคริสต์ศาสนา ประกอบกบัดินแดนเกาะใต้ในแถบนี ้อาชีพเกษตรกรรมเลีย้ง
แกะเป็นอาชีพและรายได้หลกันําความเจริญมาสู่ภูมิภาคนีเ้ป็นอย่างมาก จนคนเลีย้งแกะทัง้หลายสมควร
ได้รับการยกย่องเชิดชดู้วย ศาสนสถานอนัมีท่ีตัง้ท่ีน่าประทบัใจแห่งนี ้นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั พกัผ่อนอิสระตาม
อธัยาศยั 

เย็น รับประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในทวัร์) 
ท่ีพกั บ้านพักตากอากาศเมืองเทคาโป ในยามค่ําคืนสิ่งหนึ่งท่ีเป็นไฮไลท์ของการมาพกัท่ีทะเลสาบเทคา
โป คือการได้ออกมาดดูาวยามคํ่าคืน เน่ืองจากท่ีน่ีเป็นเมืองเล็กๆและมีบรรยากาศท่ีโล่งกว้างของทะเลสาบ 
จึงไม่มีแสงไฟมารบกวน คณุสามารถมองเห็นดวงดาวมากมายของท้องฟ้าซีกโลกใต้ หรือแม้กระทัง่ทาง
ช้างเผือกในคืนท่ีฟ้าไร้เมฆ หากทา่นโชคดี 

 

วันที่แปด (21เม.ย.62)  เทคาโป 

เช้า หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําท่านสู่อุทยานแห่งชาติเมาท์คกุ นําท่านเดินเทรกกิง้ ระยะสัน้ๆ เพ่ือชม
ธรรมชาติ และชมธารนํา้แข็งทาสมัน ธารนํา้แข็งทาสมัน เป็น
ธารนํา้แข็งท่ียาวท่ีสดุในนิวซีแลนด์ ประมาณ 27 กิโลเมตร มีอายุ
ราว 300 – 500 ปี ท่ีค่อยๆละลายและแตกออกไปเร่ือยๆ จน
กลายเป็นแมนํ่า้ทาสมนั และยงัเป็นหนึง่ในแมนํ่า้ท่ีไม่ก่ีแห่งในโลก
ท่ีมีภเูขานํา้แข็งลอยอยูบ่นแมนํ่า้ด้วย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร์)  
 จากนัน้ นําทา่นกลบัสูท่ะเลสาบเทคาโป ระหว่างทางกลบัแวะถ่ายรูปวิวธรรมชาติอนัสวยงามริมทะเลสาบ

ปูคากิอย่างเต็มอ่ิม ทะเลสาบปคูากิ เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่
อนัดบั 3 ของนิวซีแลนด์ มีทิวทศัน์งดงามมากจนได้ช่ือว่า Million 
Dollar View คือไมว่า่จะมองมมุไหนก็สวยทัง้นัน้ จนเป็นทิวทศัน์ท่ี
มีมูลค่านับล้านดอลล่าร์ทีเดียว  ท่ีทะเลสาบนีส้ามารถมองเห็น
ยอดเขาเมาท์คกุท่ีสูงถึง 3,753 เมตร ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอด
ทัง้ปีอีกด้วย (ส าหรับท่านที่สนใจนัง่เฮลิคอปเตอร์ลงสู่กลาเซียบน
ยอดเขา กรุณาแจ้งล่วงหน้า) กิจกรรมนัง่เฮลิคอปเตอร์เป็นอีกหน่ึงกิจกรรมหน่ึงที่นกัท่องเที่ยวนิยม เพราะ
นอกจากจะได้ชมวิวสวยๆจากมุมสูงแล้ว ยงัได้มีโอกาสเล่นกับ
หิมะได้อีกด้วย ใช้เวลาท่องเที่ยวทางอากาศประมาณ 45 นาที – 
1 ชัว่โมง 

เย็น นําทา่นเลือกซือ้วตัถดุิบประกอบอาหารร่วมกนั รับประทาน
อาหารเย็น (ไมร่วมในทวัร์) 
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วันที่เก้า (22เม.ย.62)  เทคาโป – ไครสต์เชิร์ช 

เช้า หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําทา่นเดนิทางสูไ่ครสต์เชิร์ช แวะเท่ียวฟาร์มเลีย้งแกะ Morelea Farm ฟาร์ม
เล็กๆ ท่ีใช้งานจริง ชมการสาธิตการต้อนแกะโดยสนุขัต้อนแกะแสนรู้
สายพันธุ์ฮันเตอร์คอลล่ี ซึ่งจะใช้สายตาในการควบคุมฝูงแกะ
ทัง้หลายมาให้ท่านได้สมัผสัแกะได้อย่างใกล้ชิด พร้อมให้ท่านได้ให้
อาหารแกะแสนน่ารักทัง้หลาย จากนัน้นําท่านเดินทางต่อ แวะเดิน
เล่นและรับประทานอาหารกลางวนัท่ีเมืองเจอรัลดีน เมืองเล็กๆ 
น่ารักๆ เป็นเมืองท่ีได้กลิ่นอายทางศิลปะและประวัติศาสตร์ท่ียัง
อบอวลอยู่ ดูได้จากร้านค้าขายของท่ีเป็นงานทํามือ หรืองาสศิลปะต่างๆ และยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินให้
ความรู้เก่ียวกบัเมืองนีใ้ห้ทา่นได้เข้าไปเย่ียมชมได้อีกด้วย 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร์)  
 ออกเดินทางต่อ แวะช็อปปิง้สินค้าพืน้เมือง ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโลนิน ของฝาก

อ่ืนๆ ท่ีเมืองแอชเบอร์ตัน เมืองศนูย์กลางการซือ้ขายผลิตผลทางการเกษตรท่ีสําคญัของเกาะใต้ คนส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทําฟาร์มเลีย้งแกะ หรือฟาร์มววั ท่ีน่ีจึงเป็นแหล่งรวมสินค้าและผลิตภณัฑ์จากแกะ ขน
แกะ และผลิตภณัฑ์บํารุงผิว อาหารเสริม และของท่ีระลกึ อ่ืนๆ 
จากนัน้ออกเดินต่อ ถึงไครสต์เชิร์ช เมืองท่ีใหญ่อันดบัสามของ
ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองท่ีได้ช่ือว่า เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ 
นําท่านเดินชม จตุรัสกลางเมือง Cathedral Square ซึ่งครัง้หนึ่ง
จตุรัสนีค้ลาคล่ําไปด้วยผู้ คนมากมาย แต่หลังจากเหตุการณ์
แผน่ดนิไหวปี 2010 ทําให้ใจกลางเมืองนีด้เูงียบเหงาไปถนดัตา 

เย็น  นําทา่นรับประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในทวัร์) 
  นําทา่นเข้าสู่ท่ีพกั เมืองไครสต์เชิร์ช 
 

วันที่สิบ (23เม.ย.62)  ไครสต์เชิร์ช 

เช้า หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําท่านเดินเล่นใน สวนสาธารณะเมืองไครสต์เชิร์ช สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ท่ีสุดของเมืองไครสต์เชิร์ชท่ีจะเปล่ียนสีสัน และบรรยากาศตามฤดูกาลต่างๆ เดินเล่นถ่ายรูปต้นไม้
เปล่ียนสียามเช้าอันสวยงาม สูดอากาศอันบริสุทธ์ิให้ชุ่มปอด 
สวนสาธารณะแห่งนีต้ัง้อยู่ใจกลางเมืองมีแม่นํา้อาวอนพาดผ่าน 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1850 ไว้เป็นท่ีสําหรับประชาชนได้มีท่ีพกัผ่อนหย่อน
ใจ ภายในสวนนี  ้ยังมีส่วนท่ีเ ป็นสวนพฤกษชาติ  ท่ีจะมีการ
ปรับเปล่ียนหมุนเวียนดอกไม้พันธุ์ต่างๆ ตามฤดูกาลอีกด้วย ได้
เวลาอันสมควร นําท่านล่องเรือพายชมวิวธรรมชาติสองฟากฝ่ัง
ของแมนํ่า้อาวองท่ีไหลผา่นกลางเมืองและสวนสาธารณะแหง่นี ้
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กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั (ไมร่วมในทวัร์)  
นําท่านสู่เขตสงวนพนัธุ์สตัว์ป่า Willow Bank 
ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ ไม่ว่าจะเป็นกีวี นกแก้ว 
วอลลาบี และสัตว์แปลกอ่ืนๆอีกมากมาย 
จากนัน้ ช็อปป้ิงที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เพ่ือซือ้
ของฝากคนทางบ้าน สินค้าท่ีนิยมซือ้ส่วนใหญ่จะเป็นครีมบํารุงผิวตา่งๆ ท่ีทํามาจากแกะ เช่น ครีมบํารุงผิว 
สบู ่ของสว่นใหญ่คณุภาพดี ราคาถกูกวา่เมืองไทยเยอะ และท่ีสําคญัเป็นของแท้แน่นอน ทาแล้วหน้าไม่เห่อ 
แตก่ลบังดงามออ่นนุม่ เดก็กวา่เดมิ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ไมร่วมในทวัร์) 
  เข้าสูท่ี่พกั เมืองไครสต์เชิร์ช 
 

วันที่สิบเอ็ด (24เม.ย.62)  ไครสต์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 

08.30 น. หลงัอาหารเช้า (รวมในทัวร์) นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิไครสต์เชิร์ช ทําการคืนรถยนต์  
10.50 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิสิงคโปร์แอร์ไลน์ เท่ียวบนิ SQ 298 (ใช้เวลาบิน 10.50 ชัว่โมง) 
17.40 น. ถึง สิงคโปร์ เพ่ือเปล่ียนเคร่ือง 
18.35 น. ออกเดนิทางตอ่ ด้วยเท่ียวบิน SQ 978 (ใช้เวลาบิน 2.25 ชัว่โมง) 
20.00 น. ถึงกรุงเทพโดยสวสัดภิาพ 

 
อัตราค่าบริการ: กรุ๊ปเล็ก 6-10 ท่าน  

วันที่เดนิทาง ราคาต่อท่าน 
(ขนาดกรุ๊ป 9 – 10 ท่าน)  

ราคาต่อท่าน 
(ขนาดกรุ๊ป 6 – 8 ท่าน) 

14 - 24 เม.ย. 62 85,500.- 95,500.- 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปล่ียนราคา หากมีการปรับขึน้
ของภาษีนํา้มนัของสายการบนิ 

อัตรานีร้วม 

1. คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ภายในประเทศ ชัน้ประหยดัสายการบนิแอร์นิวซีแลนด์ (CHRISTCHURCH - DUNEDINE) 
2. คา่ธรรมเนียมการย่ืนขอวีซา่กลุม่   
3. คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบ ุ(สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง) ท่ีพกัในบางเมืองเป็นแบบบ้านพกัตากอากาศ 
4. คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
5. คา่อาหารบางมือ้ตามรายการท่ีระบ ุ
6. คา่ลอ่งเรือชมวิว Milford Sound 
7. คา่กระเช้า Gondola และอาหารเย็นแบบบฟุเฟต์ 
8. คา่รถนําเท่ียว 2 คนั 
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9. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ท่ีมี 
10. คา่ประกนัอบุตัิเหตกุารเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (คา่รักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทัง้นีข้ึน้กับเง่ือนไข

บริษัทประกนัชีวิต  
11. มีหวัหน้าทวัร์ไทยดแูละอํานวยความสะดวกตลอดทริป 
 
อัตรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชัน้ประหยัดสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (BKK-SIN-CHC-SIN-BKK) 
2. กระเป๋าเดนิทางในกรณีท่ีนํา้หนกัเกินกวา่ท่ีสายการบนิกําหนด 20 กิโลกรัมตอ่ทา่น เน่ืองจากมีไฟลท์ภายในประเทศ 
3. คา่ทําหนงัสือเดนิทาง 
4. คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เคร่ืองดื่ม, คา่อาหารท่ีสัง่เพิ่มเอง, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีดฯลฯ 
5. ค่าทปิหัวหน้าทัวร์ ท้ังน้ีจ านวนขึ้นกับความพึงพอใจของท่าน 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
เงื่อนไขการจอง 
ชําระเงินค่ามดัจําทัวร์และทําจองตัว๋เคร่ืองบินล่วงหน้าเป็นเงิน 45,000 บาท/ท่าน พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ตของผู้ เดินทาง 
จากนัน้ชําระเงินสว่นท่ีเหลือทัง้หมดอยา่งน้อย 45 วนัก่อนการเดนิทาง 
**หากชําระมดัจําไมท่นัราคาตัว๋เคร่ืองบนิท่ีมีการปรับเปล่ียนเพิ่มขึน้ บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องย่ืนเสนอราคาใหมอี่กครัง้ 
 
การยกเลิก 
1. สําหรับผู้ โดยสารท่ีไม่ได้ถือหนงัสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ ย่ืนวีซ่าให้ เม่ือผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ

เดนิทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจํา 
2. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึน้ไป  คืนเงินบางสว่น **ยกเว้นสว่นท่ีได้จา่ยคา่ตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว และคา่ใช้จา่ยวีซา่ 
3. ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 15-44 วนั  เก็บคา่ใช้จา่ย 80% ของราคาทวัร์ 
4. ยกเลิกการเดนิทางน้อยกวา่ 1-14 วนั เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร์ 
5. ยกเว้นกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมดัจํากบัสายการบินหรือคา่มดัจําท่ีพกัโดยตรงหรือโดยการ

ผ่านตวัแทนในประเทศหรือตา่งประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น  Extra Flight และ Charter 
Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจํา หรือคา่ทวัร์ทัง้หมดเน่ืองจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเท่ียวบนินัน้ๆ 

 
หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์นี ้เม่ือเกิดเหตสุดุวิสยัจนไมอ่าจแก้ไขได้ 
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอ่ืนๆท่ีอยู่นอกเหนือการ

ควบคมุของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่ีเกิดขึน้ทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญ
หาย, ความลา่ช้า หรือจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตวัก่อนรายการท่องเท่ียวจะสิน้สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิและจะไม่รับผิดชอบคา่บริการท่ี
ทา่นได้ชําระไว้แล้วไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 
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4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบตอ่การห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศ อนัเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือเอกสาร
เดนิทางไมถ่กูต้องหรือการถกูปฏิเสธในกรณีอ่ืน 

5. รายการนีเ้ป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยนัจากบริษัทฯ อีกครัง้หนึ่ง หลงัจากได้สํารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรมท่ี
พกัในตา่งประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

6. ราคานีค้ิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตั๋ว
เคร่ืองบนิตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจากสาย
การบนิบริษัทฯขนสง่ หรือ หนว่ยงานท่ีให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสดุความสามารถท่ีจะจดับริการทวัร์ อ่ืนทดแทนให้ 
แตจ่ะไมคื่นเงินให้สําหรับคา่บริการนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก์ พนกังาน และตวัแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้คําสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้ มีอํานาจของบริษัทฯ กํากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเท่ียวในสถานท่ีท่ีระบุในโปรแกรมได้ อนัเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจาก
ทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบริษัทฯจะจดัหารายการเท่ียวสถานท่ีอ่ืนๆมาให้ โดยขอสงวน
สิทธ์ิการจดัหานีโ้ดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า  
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แผนที่การเดนิทาง 

 
 


