


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 ทาอากาศยานนานาชาติซิดนีย	คิงสฟอรด	สมิธ	-	ควีนสทาวน	-	บ็อบ
สพีค	-	ทะเลสาบวาคาติปู	-	เครื่องเลน	LUGE	(ลูจ)

พักที่	NOVOTEL
QUEENSTOWN
หรือเทียบเทา

3 สะพานคาวารัว	-	เรือกลไฟโบราณ	-	ทะเลสาบวาคาติปู	-	วอลเตอร
พีคฟารม	-	ชมการแสดงการตัดขนแกะและสุนัขตอนแกะ	-	ควีนส
ทาวน	-	ควีนสสตรีทมอลล

พักที่	NOVOTEL
QUEENSTOWN
หรือเทียบเทา

4 เมืองครอมเวลล	-	เมืองโอมารามา	-	ทะเลสาบปูคากิ	-	อุทยานแหงชา
ติเมาทคุก	-	ทะเลสาบเทคาโป	-	อนุสาวรียสุนัขตอนแกะคอลลี่	-
โบสถ	Good	Shepherd	 

พักที่
PEPPERBLUE
WATER	หรือเทียบ
เทา

5 เมืองแอชเบอรตัน	-	เมืองไครสทเชิรช	-	สวนสาธารณะแฮกลีย	-
แมน้ําเอวอน	-	พิธภัณฑแคนเทอรเบอรรี่

พักที่
RENDEZVOUSE
CHRISTCHURCH
หรือเทียบเทา

6 เมืองอะคารัว	-	เมืองไครสทเชิรช	-	เขาแคชเมียรฮิลล
พักที่
RENDEZVOUSE
CHRISTCHURSH
หรือเทียบเทา

7 สนามบินนานาชาตินครไครสเชิรช	-	สนามบินซิดนีย	-	สนามบิน
สุวรรณภูมิ



แวะเปลีย่นเทีย่วบินทีส่นามบินซิดนีย

15.30	น.	คณะเดินทางพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	ประตูทางเขาหมายเลข	6	แถว	N
เคานเตอรสายการบินแควตัส	แอรเวย	(QF)	เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.10	น.	เหินฟาสู	นครซิดนีย	โดยเที่ยวบินที่	QF024	(เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน)	ไปประเทศนิวซีแลนด

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
07.30	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานฟอรดสมิทธ	นครซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย	เปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30	น.	ออกเดินทางสู	เมืองควีนสทาวน	ประเทศนิวซีแลนด	โดยสายการบินแควนตัส	โดยเที่ยวบินที่

QF121

ชวงบาย
14.30	น.	ถึงสนามบินเมืองควีนสทาวน	เกาะใตประเทศนิวซีแลนด
นําทานเดินทางชมเมืองควีนสทาวน	เมืองขนาดเล็กซอนตัวอยูกลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน้ําใส

เป็นสีฟาแสนสวยที่	นักทองเที่ยวพลาดไมไดเลยที่จะตองมาเยือน
นําทานขึน้กระเชากอนโดลาสูยอดเขาบ็อบสพีค	เป็นกระเชาที่น่ังได	4	คนระยะทางขึน้สูยอดเขา	730

เมตร	ทานจะได	สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสทาวนทั้งเมืองในมุมสูงที่ทานจะมองเห็นอาคารบานเรือนที่
ปลูกสรางตามไหลเขาพรอมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามดานลาง	ชม	ยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะในฤดูหนาว
ใหทานตื่นเตนกับการน่ัง	LUGE	ลงไหลเขาพรอมชมวิวอันงดงามของยอดเขาและเมืองควีนสทาวน

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	แบบบุฟเฟ ทนานาชาติบนยอดเขาบอบพีค
นําทานเขาสูทีพ่ักโรงแรม	NOVOTEL	QUEENSTOWN	หรือเทียบเทา

หรือทาอากาศยานซิดนีย	ตั้งอยูที่เมืองซิดนีย	ในรัฐนิวเซาทเวลส	ประเทศ
ออสเตรเลีย	ติดกับอาวโบตานี	รองรับการเป็นทาอากาศยานหลักของ
ออสเตรเลีย	และสายการบินควอนตัส	ทาอากาศยานซิดนียนับเป็นทา
อากาศยานที่มีอายุเกาแกที่สุดแหงหน่ึงของโลกที่ยังเปิดใหบริการมาอยาง
อยางตอเน่ือง	และไดเปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อปัจจุบันเมื่อปีพ.ศ.	2496	เพื่อเป็น
เกียรติตอผูบุกเบิกการบินชาวออสเตรเลีย	ชารล	คิงสฟอรด	สมิธ



เป็นเมืองที่ปลอดภัย	ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี	เป็นมิตร	มีคดีความนอยมาก	แทบ
ไมมีคนวางงาน	เน่ืองจาก	ควีนสทาวน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขา
ขนาดใหญที่ชื่อ	The	Remarkables	ซึ่งอุดมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามบน
ชายฝ่ังของ	ทะเลสาบวาคาติปู	(Wakatipu)	จึงทําใหวิวทิวทัศนของที่น่ีงดงาม
ราวกับภาพฝัน	เหมาะเป็นทั้งสถานที่ทองเที่ยวของคนทั่วไป

สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสทาวนในมุมสูง	มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปู
และอาคารบานเรือนอยูดานลาง	ยอดเขาสูง	และทองฟาสีสวย	ชมทัศนียภาพ
บนยอดเขาบอบสพีค	เทือกเขารีมารคเคเบิ้ล	ซึ่งเป็นสถานที่ถายทําฉากหนังใน
ภาพยนตรเรื่องเดอะลอรดออฟเดอะริง	และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในดาน
สกีรีสอรทของบริเวณเกาะใต

เป็นทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ําแข็ง	มีขนาดใหญเป็นอันดับสามของประเทศ
รองจากตาอูโป	และ	เต	อานาอู	ความที่มีระดับน้ําขึน้ลงตางกันไดถึง	๑๒		เซนติ
เมตรทุกๆ	๕	นาที	และรูปรางเหมือนงูเลื้อย	จึงมีตํานานเมารีกลาวถึงอสูรกาย
ที่นอนอยูใตรองลึกของทะเลสาบ	และน้ําที่ขึน้ลงเป็นจังหวะถี่แบบน้ีก็เพราะ
การเตนของหัวใจมัน

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบบุฟเฟทนานาชาติบนยอดเขาบอบพีค
	พักที่	NOVOTEL	QUEENSTOWN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
เดินทางจากเมืองควีนสทาวนโดยรถวิ่งเลาะแมน้ําคาวารัว
ใหทานไดแวะชมเรือเร็วเจ็ทโบท	(JETBOAT)	เรือเร็วน้ีออกแบบมาใหวิ่งดวยความเร็วและหมุนได	360

องศา	พรอมคนขับที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ	ใหทุกทานที่น่ังเรือมีความตื่นเตนและสนุก	สุดๆ	แบบไมรูลืมและ
เป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศน้ี	(การนัง่เรือเร็วเจทโบทเป็นทัวรนอกรายการ	กรุณาติดตอ
สอบถามราคาจากหัวหนา	ทัวร	)

ผานชมการกระโดดบันจี้ทีส่ะพานคาวารัวเป็นการ	กระโดดบันจี้แหงแรกของ	โลกที่เปิดทําการใหนักทอง
เที่ยวทํากิจกรรมอันนาตื่นเตนน้ีจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและ	เป็นกิจกรรมที่จะพลาดไมไดเมื่อทานมาเที่ยว
นิวซีแลนดกระโดดจากสะพานดวย	ความสูง	43	เมตร	สูพื้นน้ําอันใสและเชี่ยวกราดใตสะพาน	(	หากทาน
ตองการทดสอบความกลาในการกระโดดบันจี้	กรุณาติดตอทัวรหนาทัวร	เพื่อเช็คราคาและจองลวง
หนา	)

นําทานขึน้เรือกลไฟโบราณ	เรือจักรไอน้ําประวัติศาสตร	TSS	Earnslaw	1912	ปัจจุบันมีอายุมากวา100



ปี	ไดรับสมญานามวา	“	Lady	of	the	Lake”	แหงทะเลสาบวาคาทีปู	ซึ่งเป็นเรือที่เคยขนถานหินในสมัยกอน
ใหทานไดชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติกทามกลางขุนเขาและสายน้ําใส

สะอาด	พรอม	สัมผัสธรรมชาติอยางใกลชิด	จนถึงวอลเตอรพีคฟารม
รับประทานอาหารกลางวันแบบ	บารบีคิว	ทีว่อลเตอรพีคฟารม

ชวงบาย
จากน้ันใหทานไดสัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยูของของชาวชนบทในฟารมเลี้ยงแกะ	ของนิวซีแลนดโดย

การชมการแสดงสุนัขตอนแกะที่ชวยผอนแรงเจาของฟารม
ชมการสาธิตการตัดขนแกะ	และใหทานไดอิสระในการเดินชมฟารมหรือจะถายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่

สวยงามกอนเดินทางกลับสูเมืองควีนสทาวน
ใหทานไดอิสระชอปป้ิงอยางจุใจในยานควีนสสตรีท	มอลล	มีทั้งรานขายของที่ระลึก	เสื้อผา	รานอาหารและ

รานกาแฟ	ผับ	บาร	คาสิโน	และยังเป็นเมืองเดียวในประเทศนิวซีแลนดที่เปิดถึง	4	ทุม

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เมนูกุงมังกร
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม	NOVOTEL	QUEENSTOWN	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

มีอายุเกาแกกวาเกือบรอยปี	ซึ่งในอดีตเคยใชเป็นเรือขนถานหิน	และยังใช
ถานหินเป็นเชื้อเพลิงในการแลนเรืออีกดวย	และยังใชมาจนถึงปัจจุบัน
สามารถเดินชมภายในเรือที่มีเครื่องยนตแบบโบราณ	พรอมรับฟังเพลงขับ
กลอมจากเปียโนอันแสนไพเราะ	ชมบรรยากาศโดยรอบของทะเลสาบ

เป็นทะเลสาบที่เกิดจากธารน้ําแข็ง	มีขนาดใหญเป็นอันดับสามของประเทศ
รองจากตาอูโป	และ	เต	อานาอู	ความที่มีระดับน้ําขึน้ลงตางกันไดถึง	๑๒		เซนติ
เมตรทุกๆ	๕	นาที	และรูปรางเหมือนงูเลื้อย	จึงมีตํานานเมารีกลาวถึงอสูรกาย
ที่นอนอยูใตรองลึกของทะเลสาบ	และน้ําที่ขึน้ลงเป็นจังหวะถี่แบบน้ีก็เพราะ
การเตนของหัวใจมัน

ชมการแสดงการตัดขนแกะ	และสุนัขตอนแกะแสนรูสายพันธุฮันเตอรคอลลี่
ซึ่งจะใชสายตาในการควบคุมฝูงแกะ	พรอมกับการใหอาหารแกะแสนนารักทั้ง
หลาย

	รับประทานอาหารกลางวันแบบ	บารบีคิว	ที่วอลเตอรพีคฟารม



การนัง่เรือเร็วเจทโบทเป็นทัวรนอกรายการ	กรุณาติดตอสอบถามราคาจากหัวหนา	ทัวร
หากทานตองการทดสอบความกลาในการกระโดดบันจี้	กรุณาติดตอทัวรหนาทัวร	เพื่อเช็คราคา

และจองลวงหนา

จะไดเพลิดเพลินกับการแสดงของสุนัขตอนแกะ	ที่โชวลีลาวิ่งตอนแกะอยาง
แสนรู	และไดสนุกกับการปอนอาหารแกะ	ปอนนมลูกแกะตัวนอย	พรอมฝึกรีด
นมวัวดวย	รวมถึงชมการโชวแกะสายพันธุตางๆ	การสาธิต	ตัดขนแกะ	และ
กระบวนการทอขนแกะเป็นเสื้อผา	เครื่องนุงหม	สิ่งของเครื่องใช	และ
ผลิตภัณฑตางๆจากแกะ

เป็นเมืองที่ปลอดภัย	ชาวเมืองมีอัธยาศัยดี	เป็นมิตร	มีคดีความนอยมาก	แทบ
ไมมีคนวางงาน	เน่ืองจาก	ควีนสทาวน	เป็นเมืองที่ตั้งอยูทามกลางเทือกเขา
ขนาดใหญที่ชื่อ	The	Remarkables	ซึ่งอุดมไปดวยธรรมชาติอันสวยงามบน
ชายฝ่ังของ	ทะเลสาบวาคาติปู	(Wakatipu)	จึงทําใหวิวทิวทัศนของที่น่ีงดงาม
ราวกับภาพฝัน	เหมาะเป็นทั้งสถานที่ทองเที่ยวของคนทั่วไป

ชอปป้ิงเลือกซื้อสินคาตางๆ	ตามอัธยาศัย	ซึ่งบนถนนควีนส	ซึ่งเป็นแหลงขาย
สินคานานาชนิดใหทานไดเลือกซื้อมากมาย

	รับประทานอาหารคํ่า	อาหารจีน	ณ	ภัตตาคาร	พิเศษ	เมนูกุงมังกร
	พักที่	NOVOTEL	QUEENSTOWN	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางผาน	เมืองครอมเวลล	เมืองแหงสวนผลไม	ใหทานไดแวะซื้อผลไมสด	แหง	และแปรรูปนานา

ชนิดของนิวซีแลนด
เดินทางตอสู	เมืองโอมารามา	เมืองขนาด	เล็กบนที่ราบสูง	เป็นอีกเมืองที่มีความสวยงามของธรรมชาติที่

ลอมรอบดวยหุบเขาและเต็มไปดวยทุงหญา	และฝูงแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบารบีคิว

ชวงบาย
จากน้ันนําทานเดินทางผานชม	ทะเลสาบปูคากิ	ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ	อุทยานแหงชาติเมาทคุก	บริเวณเทือกเขาเซาทเทิรนแอลป	ยอดเขาเมาทคุกที่มีความสูง

ถึง	3,754	เมตร	ยอดเขามีหิมะและธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดปี
นําทานสูฟารมเลี้ยงปลาแซลมอลที่คุณภาพดีและมีชื่อเสียงอันดับตนๆ	ของประเทศนิวซีแลนดใหทานชิม

และเลือกซื้อแซลมอลคุณภาพดีเพื่อเป็นของฝาก
เดินทางตอสู	ทะเลสาบเทคาโป	ที่สวยงามและเงียบสงบน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟาหรือบางทานเรียกวา

ทะเลสาบสีน้ํานม	สีพิเศษน้ีเกิดจากแรธาตุผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู
ทะเลสาบ



ชมอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ	ที่เจาของฟารมใหความสําคัญมากเพราะชวยเจาของในการตอนแกะในฟารม
อันกวางใหญ	และใกลๆกันน้ันทานจะไดเห็นโบสถขนาดเล็ก	CHURCH	OF	GOOD	SHEPHERD	โบสถที่เล็ก
ที่สุดในประเทศนิวซีแลนดที่ยังคงใชในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	หากทานเขาไป
ดานในมองผานหนาตางออกมาดานนอกแลวทานจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่
สวยงามราวกับภาพวาด

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	แบบตะวันตก	ในโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักโรงแรม	PEPPERBLUE	WATER	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

เมืองครอมเวลลเป็นแหลงผลิตผลไมที่สําคัญของนิวซีแลนด	และเป็นเมืองที่อยู
ทางภาคใตของเกาะใต	ประเทศนิวซีแลนด	เมืองครอมเวลลเป็นเมืองที่มีพื้นที่
ปลูกไมผล	เชน	แอปเป้ิล	แพร	พีช	เป็นจํานวนมาก	นักทองเที่ยวจะมีจุดที่
สังเกตุเมืองครอมเวลลไดงายโดยดูจากปากทางเขาเมืองจะมีรูปป้ันผลไมยักษ
เสนทางมาเมืองน้ีมีสวนผลไมตลอดขางทาง

เมืองเล็กๆ	ที่สวยงามบนที่ราบสูงโอบลอมดวยเทือกเขาสูงที่สวยงาม	ไดชื่อวา
เป็นเมืองแหงเครื่องรอน	ซึ่งมีลมแรงเหมาะสําหรับผูที่ชื่นชอบการเลน
เครื่องรอน	อีกทั้งเมืองน้ียังมีที่พัก	และรีสอรทเล็กๆ	นารัก	ไวสําหรับตอนรับ
นักทองเที่ยว

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบบารบีคิว

เป็นทะเลสาบขนาดใหญอันดับ	3	ของนิวซีแลนด	มีทิวทัศนงดงามมากจนไดชื่อ
วา	Million	Dollar	View	ไมวาจะมองมุมไหนก็สวย	จนเป็นทิวทัศนที่มีมูลคานับ
ลานดอลลารทีเดียว

ทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด	มีสีเขียวอมฟา	ซึ่งสีพิเศษน้ีเกิดจากแรธาตุ
ผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงสูทะเลสาบแหงน้ีใน
ฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ําแข็ง	สามารถเลนสเก็ตน้ําแข็งได



 

สรางขึน้เพื่อระลึกถึงสุนัขพันธุน้ีเอาไวดวยวาเป็นสุนัขที่ชวยเหลือบรรดาเจา
ของฟารมในการตอนแกะ	เป็นดั่งคูทุกข	คูยากของมนุษย

โบสถที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด	ซึ่งปัจจุบันโบสถแหงน้ียังใชเป็นสถานที่
ประกอบพิธีททางศาสนาอยู	เชน	เทศกาลคริสตมาส	งานแตงงาน	โครงสราง
ของโบสถทําจากไมโอคและหากสังเกตุใหดีจะเห็นวาอิฐแตละกอนประกอบกัน
เป็นชั้นโดยไมไดรับการจัดแตง	เมื่อมองออกมาจากภายในโบสถจะเห็น	วิว
ทะเลสาบอันงดงาม	แมที่น้ีจะเป็นโบสถที่เล็กที่สุดเทาที่เคยเห็น	แตก็สามารถ
สัมผัสไดถึงความสงาและสงบไดอยางชัดเจน

	รับประทานอาหารคํ่า	แบบตะวันตก	ในโรงแรม
	พักที่	PEPPERBLUE	WATER	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
เดินทางสู	เมืองแอชเบอรตัน	เมืองที่อยูทุงราบแคนเทอรเบอรรีที่คนสวนใหญมีอาชีพทําฟารมเลี้ยงแกะ	หรือ

ฟารมวัว
ใหทานไดแวะชอปป้ิงสินคาพื้นเมืองไมวาจะเป็น	ผลิตภัณฑบํารุงผิว	เซรั่ม	ครีมลาโนลิน	หรือจะชื้อของฝาก

อาทิเชนตุกตาแกะ	เดินทางสูเมืองไครสทเชิรช
รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารแบบจีน

ชวงบาย
นําทานชม	เมืองไครสทเชิรช	ที่ไดรับสมญานามวา	“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ผานชมสวนสาธารณะแฮกลีย	ที่รงรื่นไปดวยตนไมขนาดใหญ
ชมความงามของ	แมน้ําเอวอน	(AVON)	ที่ไหลผานกลางเมืองอยางสงบเยือกเย็นกอน	ตามสายน้ําที่ไหล

เอื่อย	มีกิ่งหลิวระยาอยูเหนือน้ํา	เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมือผูดีไมมีผิด
ผานชมการอาหารบานเรือนที่กําลังซอมแซมใหเหมือนเดิมมากที่สุดหลังแผนดินไหวครั้งใหญเมือหลายปี

เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตรที่เต็มไปดวยตนไมใหญและดอกไมเมืองหนาว
นําทานชมพิพิธภัณฑแคนเทอเบอรรี	่ที่รวบรวมเรื่องราวความเป็นมาของประเทศนิวซีแลนดและทุงราบ

แคนเทอรเบอรี่
ใหทานไดชมโครงกระดูกนกมัวที่ขุดพบและเคยเป็นนกที่ใหญที่สุดในอดีต	และกระดูกสัตวตางๆและหินสีเขียว

รวมถึงความเป็นมาของชาวเมารีที่เขามาตั้งถิ่นถานในประเทศน้ี

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย	เมนูพิเศษ	เป าฮื้อพรอมไวน
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักโรงแรม	RENDEZVOUSE	CHRISTCHURCH	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาในโรงแรม



เมืองเล็กๆทางตะวัน	บนเกาะใตของประเทศนิวซีแลนดที่ขึน้ชื่อวา	เป็นเมือง
ดาวเทียม	แอชเบอรตัน	เป็นแหลงทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงใน	ประเทศ
นิวซีแลนด

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคารแบบจีน

เป็นเมืองที่ใหญและเกาแกที่สุดในเกาะใต	และใหญเป็นอันดับ	3	ของประเทศ
นิวซีแลนด	รองจากเมืองออคแลนด	และเวลลิงตัน	เมืองน้ีเป็นเมืองที่มากไป
ดวยสถาปัตยกรรมและบรรยากาศสไตลอังกฤษ	จนไดรับการขนานนามวา
"อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ"	และยังไดชื่อวาเป็น	"Garden	City	of	the	World"อีก
ดวย

สวนสาธารณะกลางเมืองผูดี	ของเมืองไครสทเชิรช	ถูการางเมื่อปี	คศ	1855	ซึ่ง
ถูกประกาศไววา	พื้นที่แหงน้ีจะเป็นพื้นที่ของสาธารณะตลอดไป	ซึ่งขึน้ชื่อเรื่อง
ตนไมและที่โลงกวาง

เป็นความสวยงามของเมืองไครสทเชิรช	ไหลผานใจกลางเมือง	ซึ่งมักจะเห็น
นักทองเที่ยวขึน้เรือลองสไตลดั้งเดิมของอังกฤษ	ลองไปตามแมน้ําสายน้ี	ดวย
ความสนุกสนาน	สําหรับการลองเรือตามแมน้ําเอวอนน้ีก็เป็นการเที่ยวชม
เมืองแบบหน่ึง	โดยแมน้ําผานกลางเมืองน้ีจะไหลผานสถานที่สําคัญหลายแหง
คือ	Hagley	Park,	Botanic	Garden,	Bridge	of	Remembrance,	Victoria
Square

พิพิธภัณฑแคนเทอเบอรี่	ซึ่งตั้งอยูในอาคารยุคกลางที่สวยงามเชื่อมโยง
กิจกรรมสําคัญ	บุคคลผูมีชื่อเสียง	และสิ่งของมีคาในประวัติศาสตร	2,000	ปี
ของแคนเทอเบอรี่	รี่	ใหทานไดชมโครงกระดูกนกมัวที่ขุดพบและเคยเป็นนกที่
ใหญที่สุดในอดีต	และกระดูกสัตวตางๆและหินสีเขียว	รวมถึงความเป็นมาของ
ชาวเมารีที่เขามาตั้งถิ่นถานในประเทศน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	รานอาหารไทย	เมนูพิเศษ	เปาฮ้ือพรอมไวน
	พักที่	RENDEZVOUSE	CHRISTCHURCH	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	
รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม



นําทานเดินทางจากไครสทเชิรชสูเมืองอะคารัว	เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมือง	เดียวในนิวซีแลนด	ชาว
ฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี	ค.ศ.1840	ใหทานชมเมืองอะคารัวที่ยัง	มีรานอาหารและถนนตางๆที่มีขื่อเป็นภาษา
ฝรั่งเศสที่ใชมาจนถึงปัจจุบัน

จากน้ันนําทานลองเรือชมโลมาเฮกเตอรตัวเล็กแสนนารัก	สําหรับตัวผูตัวมีความยาว	1.2	ถึง	1.4	เมตร	และ
น้ําหนักอยูที่	47	กิโลกรัมโดยประมาณ	สามารถพบไดในอาวแหงน้ีและบริเวณใกลเคียง	โลมาเฮกเตอรเป็นมิตร
กับคนและชอบวายเลนใกล	ๆ	เรือทําใหเราสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนเวลากระโดดหรือวายตามผิวน้ําและ
อาหารในอาวแหงน้ีที่มีปลาชุกชุม
รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

ชวงบาย
เดินทางกลับสูเมืองไครสเชิรช
จากน้ันนําทานขึน้สู	ยอดเขาแคชเมียร	บนที่ราบสูงที่ทานจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมือง

ไครสทเชิรชและบริเวณยอดเขาที่สวยงามตางๆ	โดยรอบของเมืองไครสทเชิรช
จากน้ันใหทานอิสระในการชอปป้ิง

ชวงคํ่า	
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารแบบอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทีพ่ักโรงแรม	RENDEZVOUSE	CHRISTCHURSH	หรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม

	รับประทานอาหารกลางวัน	แบบตะวันตก

เป็นเมืองที่ใหญและเกาแกที่สุดในเกาะใต	และใหญเป็นอันดับ	3	ของประเทศ
นิวซีแลนด	รองจากเมืองออคแลนด	และเวลลิงตัน	เมืองน้ีเป็นเมืองที่มากไป
ดวยสถาปัตยกรรมและบรรยากาศสไตลอังกฤษ	จนไดรับการขนานนามวา
"อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ"	และยังไดชื่อวาเป็น	"Garden	City	of	the	World"อีก
ดวย

สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเขาแคชเมียรฮิลล	ชมทัศนียภาพของนคร
ไครสทเชิรชไดทั้งเมืองจากยอดเขาน้ี

	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคารแบบอาหารจีน
	พักที่	RENDEZVOUSE	CHRISTCHURSH	หรือเทียบเทา



แวะเปลีย่นเทีย่วบินสนามบินเมืองซิดนีย

ชวงเชา-ชวงบาย
04.00	น.	นําทานเดินทางสูสนามบินเมืองไครสทเชิรช	อาคารระหวางประเทศ
06.05	น.	ออกเดินทางสู	ซิดนียประเทศออสเตรเลีย	(แวะเปลีย่นเทีย่วบิน)	โดยสายการบินแควนตัส	เที่ยว

บินที่	QF138
07.48	น.	ถึงสนามบินเมืองซิดนีย	ประเทศออสเตรเลีย
10.50	น.	เดินทางสูกรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส	เทีย่วบินที	่QF023
16.40	น.	เดินทางถึงกรุงเทพฯ.....	โดยสวัสดิภาพ…

สนามบินหลักของนครไครสเซิรซ

เป็นสนามบินนานาชาติที่ตั้งอยูทางตอนใต	ใจกลางเมือง	ในยานชานเมืองของ
Mascot	ในซิดนีย	เป็นสถานที่สําคัญที่ใหบริการสําหรับสนามบินซิดนีย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



****	เม่ือทานตกลงชําระคามัดจํา	หรือ	คาทัวรทัง้หมดแลว	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไขขอ
ตกลงตางๆ	ทัง้หมด	***
1.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	15	ทาน	ขึน้ไป	หากผูโดยสารที่เป็นผูใหญตํ่ ากวา	15	ทาน

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทาง	หรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
2.	ราคาน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
3.	การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร	จํานวน	15	ทานขึน้ไป	หากจํานวนผูโดยสารตํ่ากวา	15	ผูใหญ

บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเลื่อนการเดินทางหรือ	เปลี่ยนแปลงราคา
4.	บริษทัฯของสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคาน้ีไปแลว
5.	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตัว๋ที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง	ๆ	ที่จะมาเดินทางกับคณะ

เราหากเที่ยวบินลาชา	หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน	กรุปไมสามารถออกเดินทาง
6.	หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่น่ังบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน	กรุณาแจงใหเราทราบใน

ตอนจองทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย	10	วัน	เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึน้อยูกับสาย
การบินจะพิจารณาให
7.	กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว	หรือ	มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก	ประเทศ	โดยไมตองยื่นวีซา	เชน	บัตรเอเบค	ฯลฯ	ทางบ

ริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น	หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ	เน่ืองจากเป็นดุลพินิจของเจา
หนาตรวจคนเขาเมือง
8.	กรณีลูกคาจอยแลนด	ไมใชตัว๋	ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย	ทางบริษทัฯ	จะไมทําประกันการเดินทาง

ให	เน่ืองจากไมตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม

1.	ทางบริษทัฯ	จะขอเก็บเงินคามัดจําเป็นจํานวน	20,000.-	บาท	ตอการจองทัวรหน่ึงทาน
2.	ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษทัฯ	เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด

กอน	21	วันทํางาน	หรือกอน	3	สัปดาห
3.	หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนดลาชา	ไมทันกําหนดการออกตัว๋กับทางสาย

การบิน	และผลวีซาของทานไมผาน	บริษทัฯ	จะขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
4.	สําหรับสวนที่เหลือ	บริษทัฯ	จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย	20	วันทําการ	หากไมไดรับเงิน

ครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการใหบริการ

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	ชั้นประหยัด	โดยสายการบิน	แควนตัส	แอรเวย	(	QF)	ตลอดการเดินทาง
2.	คาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด	ระหวางอ็อคแลนด-ไครสทเชิรช
3.	คาโรงแรมที่พัก	(สองทานตอหน่ึงหอง)	คารถรับสงระหวางนําเที่ยว	คาเขาชมสถานที่ตางๆ	ตามรายการที่ระบุ
4.	คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ	คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
5.	คามัคคุเทศกของบริษทัจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
6.	คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ	1,000,000

บาท	สําหรับผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเทีย่วกับทัวรเทานัน้	เงื่อนไขการคุมครอง
6.1	หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ	กรมธรรมประกันไมคุมครอง	ตองทําประกัน(รายเดี่ยว)	ลูกคาสามารถจัดทําเอง
ได	หรือกรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษทัฯ	
6.2	ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุตํ่ า	กวา	6	เดือนหรือเกิน	79	ปีขึน้ไป	
6.3	ลูกคาอายุ	6	เดือน	-15	ปี	และ	75-79	ปี	คุมครอง	50%	รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม	
6.4	ลูกคาที่ไมไดเดินทางจากประเทศไทยพรอมกับกรุป	บริษทัจะคืนคาประกันการเดินทางใหทานละ	200	บาท
7.	คาน้ํามันจากสายการบิน	17	พฤศจิกายน	2559	บริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามัน

ของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้หลังจากน้ี
8.	ราคารวมวีซาแลว	กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแลว	คืนใหทานละ	3,000	บาท
9.	คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด	หากตองการยื่นวีซาเดีย่วจายเพิม่	2,500	บาท

หรือ	จําเป็นตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ	ตองจายคาวีซาเพิม่

1.	คาทําหนังสือเดินทาง,	คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ	หรือ	คนตางดาว



2.	กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม	ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
3.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	(20	กิโลกรัมตอทาน)
4.	คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ	เชน	คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
5.	คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ	คาโทรศัพท	คาซักรีด	ฯลฯ
6.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%
7.	คาทิปไกด	คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย	2	เหรียญตอวัน	ตอคน	สวนคาทิปคนยกประ

เปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง	เพราะโรงแรมสวน
ใหญไมมีพนักงานยกกระเปาเพียงพอ
8.	ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถและไมแจกกระเป า
9.	ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม	เน่ืองจาก	โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เอกสารในการขอวีซา
1.	หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ ากวา	6	เดือน
2.	รูปถาย	2	รูป	ขนาด	1	น้ิวครึ่งหรือ	2	น้ิว
3.	สําเนาทะเบียนบาน	สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน	สําเนาทะเบียนสมรส	(ถามี)
4.	ใบรับรองการทํางานของบริษทัที่ทํางานอยู	(ใชภาษาอังกฤษเทาน้ัน)	สําเนาทะเบียนการคาถาเป็นเจาของ

กิจการประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด	รวมถึง	ชื่อ	ที่อยู	และหมายเลขโทรศัพท
5.	ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด	และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ	1	ชุด
6.	หลักฐานการเงิน	ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา	ยอนหลัง	6	เดือน	หรือ	statement

ยอนหลัง	6	เดือน	(การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ	12	-15	วัน	ทําการขึ้นอยูกับสถานฑูต)
7.	เด็กอายุตํ่ ากวา	16	ปี	จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง	(บิดาและมารดา)	หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตอง

มีหนังสือยินยอมจากมารดา	หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา	พรอมเอกสาร
สําเนาทะเบียนบาน+บัตรประชาชน	และการเงินของบิดาหรือมารดา
8.	หลักฐานประวัติการศึกษา	(สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา)	อาทิ	หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง)	กรณี

ปิดเทอมใชสําเนาบัตรนักเรียน	หรือใบวุฒิบัตร	ใบแสดงผลการเรียน	ใบรายงานจากโรงเรียน
9.	ใบเปลี่ยนชื่อ	(ถามีสําคัญมาก)
10.	กรณีถาเป็นครอบครัวที่มีสามี	ภรรยา	และมีบุตรอายุไมเกิน	20	ปี	เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันได

เป็นวีซาครอบครัว
11.	กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
12.	หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา	กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่น

หนังสือเดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
13.	ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ	10	-15	วัน	หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถ

ดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม	หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน	จําเป็น
ตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษทัทัง้เลมเพื่อยื่นเป็นวีซา
เดีย่วเทานัน้แลวตองมีเวลานําเลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา	5วันทําการในการมาแปะผล
วีซา	หากทานไมแจงใหทราบ	บริษทัฯจะไมรับผิดชอบใด	ๆ	ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซา	
1.	หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด	หรือ	หากตองการยื่น

คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม	พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครัง้
2.	หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง	สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว

และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3.	หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเน่ืองมาจากการใชหลักฐานปลอม	บิดเบือนขอเท็จ

จริง	หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4.	กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถานทูตยกเลิก

วีซาของทาน	ขึน้อยูกับทางบริษทัฯ	จะพิจารณา	และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซาน้ันขึน้อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต	ทางบริษทัฯ	เป็นแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถ

แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได	ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความ
ประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเทาน้ัน



****กรุณาเตรียมเอกสารทีข่อไวขางตนใหครบตามทีก่ําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอ
วีซา****
****	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการทีจ่ะไมรับยื่นวีซา	หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา	ไมตรง

ตามเงื่อนไขทีจ่ะยื่นทองเทีย่ว***

ราคาไมรวมตัว๋เครื่องบินตลอดการเดินทาง
ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป	หรือ	วีซาครอบครัวแลว	หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม	2,500	บาท

หรือมีเหตุจําเป็นตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ	บริษทัฯขอสงวนสิทธิเ์ฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัว
เทานัน้	(เงื่อนไขการยื่นวีซาขึ้นอยูกับเอกสารของทาน	ทางบริษทัฯ	จะเป็นคนพิจารณา)
รายการอาจจะมีการเปลีย่นแปลง	ตามความเหมาะสม	เน่ืองจาก	ความลาชาของสายการบิน	โรงแรม	ที่พัก

ในตางประเทศ	เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ	บริษทัฯ	จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเป็น
สําคัญ	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง	เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
หามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ	ก็ตามที่
กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลวทางบริษทัฯไมอาจคืนเงินไหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน	บริษทัฯจะ
ไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเน่ืองมาจากเอกสารไมครบหรือตัวผูโดยสารเองตอบคําถามไม
ชัดเจน	รวมถึงจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง	ใหกับชาวตาง
ชาติ	หรือ	คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย	นอกจากน้ีบริษทัฯจะไมรับผิดชอบคาตัว๋เครื่องบินภายในประเทศไทย
ที่ทานออกตัว๋เองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา

คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตัว๋เครื่องบิน	คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึง่ไมสามารถเรียกเงินคืน
ได	หากผูเดินทางยกเลิกหรือไมสามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี
1.		แจงลวงหนาไมนอยกวา	60	วัน	กอนเดินทาง	คืนเงินมัดจําทั้งหมด
2.		แจงลวงหนา	41	–	49	วัน	กอนเดินทาง	หักคามัดทานละ	20,000	บาท
3.		แจงลวงหนา	31	–	40	วัน	กอนเดินทาง	หักคาดําเนินการตางๆ	ทานละ	20,000	บาท	หากออกตัว๋แลวจะไมคืน

เงินคาตัว๋	หรือกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต	ทางบริษทัขอยึดคามัดจํา	20,000	บาทหรือคาใชจาย	50%	จาก
ราคาทัวร
4.		แจงลวงหนา	1	–	30	วัน	กอนเดินทาง	จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทัง้หมด
5.		ยกเลิกในวันเดินทาง	หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง	จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด


