
 

   
ทัวร์นิวซีแลนด์ : TOUR27978 

 
 

BW Amazing New Zealand Tour 7 Days 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี 

ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์  

พิเศษ  !!! อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พคี + ววิอนังดงามของควนีส์ทาวน์ 

รับประทานอาหารไทย 1 มือ้  
 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  2 – 8, 6-12 พฤษภำคม 2563 // 3 – 9 มิถุนำยน 2563 

     2 – 8 กรกฎำคม 2563// 3 – 9 สงิหำคม 2563  

     17 – 23 กนัยำยน 2563 

    



 

วนัแรกของการเดินทาง  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง  ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  – แอชเบอรต์ั้น - ทะเลสาบเทคาโป  

    ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ-ทไวเซิล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

12.15 น. เหินฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเที่ยวบินที่  SQ 975 

15.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์เพื่อแวะเปล่ียนเครื่องบินให้ท่ำนได้ช้อปป้ิงสนิค้ำมำกมำยที่สนำมบินประเทศ

สงิคโปร์ 

19.50 น. ออกเดินทำงสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 297 

 

 

09.30 น.  เดินทำงถึงเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ เกำะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสำม

ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์

ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์ร่ีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือ

ฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ำรุงผิว เซร่ัม 

ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ  

เที่ยง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

 จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมี 

 สเีขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสนี ำ้นม สพีิเศษนี้ เกดิจำกแร่ธำตุผสมกบั 

 ธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ุนขั 

 ตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะใน 

 ฟำร์มอนักว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกนันั้นท่ำนจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF  

 GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำร 

DAY ITINERARY HOTEL 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

2 

ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ 

–ทไวเซิล 

TWIZEL  

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีคและเล่นลูจ 
QUEENSTOWN  

4 
ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– 

ควีนสท์าวน ์
QUEENSTOWN  

5 
ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ์

กลาเซียร ์
FOX GLACIER  

6 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์

อลัไพน ์–ไครส้ทเ์ชิรช์ 
CHRISTCHRUCH  

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  



 

วนัที่สามของการเดินทาง   ทไวเซิล–ครอมเวลล–์ควีนสท์าวน-์ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค+ลูจ 

 ประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำน 

 หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสำบเทคำโปและ 

 ยอดเขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด  

 น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุด

ชมวิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเหน็ยอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สดุของ 

อุทยานแห่งชาติเมา้ทค์ุก้ บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำทค์ุ้กโดด

เด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร   

 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN  HOTELหรือ

เทยีบเท่ำ 

  
 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์เมืองแห่งสวน 

  ผลไม้ ให้ท่ำนได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ จำกนั้นเดินทำงต่อสู่  

  เมืองควีนสท์าวนช์มเมืองควีนสท์ำวน์ เมืองขนำดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติที่งดงำมริมทะเลสำบที่ 

  มีน ำ้ใสเป็นสฟ้ีำแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้องมำเยือน 

เที่ยง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

  หลังจำกนั้นหำกมีเวลำ น ำท่ำนซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ทโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็นี้ออกแบบมำให้วิ่งด้วยควำมเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่ำนที่นั่งเรือมีควำม

ตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้    

➢ ชมการกระโดดบนัจ้ีที่สะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบนัจี้ แห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักท่องเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำด

ไม่ได้เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสงู 43 เมตร สู่พื้นน ำ้อนัใส

และเชี่ยวกรำดใต้สะพำน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่า

จะท าไดห้รือไมเ่พราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาทีเ่หมาะสม

หรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูที้่นัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ้ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือของที่ระลึก

หรือเคร่ืองดื่มตามอธัยาศยั)  



 

วนัที่สีข่องการเดินทาง    ควีนสท์าวน ์– เต อานาว – มิลฟอรด์ซาวน ์– ควีนสท์าวน ์

 

   
   น ำท่ำนขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้ำที่นั่งได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 

730 เมตร  ท่ำนจะได้สมัผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนสท์ำวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ท่ำนจะมองเหน็

อำคำร บ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปีูที่สวยงำมด้ำนล่ำงชมยอดเขำที่

บ้ำนเมืองที่สวยงำม และใหท่้านไดเ้ล่นลูจ(Luge) คนละ1 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อำศัยควำมลำดชัน

ของไหลเขำลงสู่ด้ำนล่ำงพร้อมให้ท่ำนได้ตี่นเต้นบนควำมสงูของยอดเขำพร้อมทศันียภำพที่งดงำม 

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 
 

    
 

ค า่   รบัประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติพรอ้มชมวิวอนัสวยงามของเมืองควีนสท์าวน ์

 

 

 

 

 

 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL  หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนออกเดินทำงสู่มิลฟอรด์ซาวน ์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซึ่งเป็นทะเลสำบที่ใหญ่เป็นอนัดับ 

2 ของประเทศ เขา้สู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ผ่ำนเขตป่ำพรุป่ำเบญจพรรณ ทุ่งกว้ำง เข้ำ

สู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอรด์ซาวด ์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ 

(FIORD LAND) ซึ่งถูกประกำศให้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ซึ่งมีในลักษณะนี้ เพียง 

2 แห่งในโลกกล่ำวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธำรน ำ้แขง็ในยุคโบรำณ กดัเซำะหินท ำให้น ำ้ 

ท่วมแทนที่กลำยเป็นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ชมควำมงำมที่สร้ำงโดยธรรมชำติทะเลสำบ 

MIRROR LAKE ทะเลสำบที่ใสรำวกระจก เป็นทะเลสำบที่ท่ำนจะสำมำรถมองสะท้อนภำพภเูขำ ซึ่ง

เป็นวิวอยู่เบื้องล่ำง  และให้ท่ำนด่ืมน ำ้แร่บริสทุธิ์จำกธรรมชำติที่ MONKEY CREEK และแวะชม

น ำ้ตกที่มีควำมย่ิงใหญ่ที่ CHASM 



 

วนัที่หา้ของการเดินทาง   ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

เที่ยง  น าท่านล่องเรือส าราญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของธรรมชำติโดยรอบ ตื่น

ตำตื่นใจกบัภำพของสำยน ำ้ตกอนัสงูตระหง่ำนของน ำ้ตกโบเวน ซ่ึงมีควำมสงู160เมตรจำกหน้ำผำ ชม

แมวน ำ้นอนอำบแดดบนโขดหินอย่ำงสบำยใจ พรอ้มรบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟตบ์น

เรือ จำกนั้นล่องเรือกลับสู่ท่ำเรือ เพื่อเดินทำงโดยรถโค้ชปรับอำกำศกลับสู่เมืองควีนสท์ำวน์  

 

   
 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเข้ำสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำก้ำโดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็นภเูขำสงู ผ่ำนไร่องุ่นที่

น ำมำผลิตไวน์ที่มีชื่อเสยีงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำกำ แวะชมเมืองวำนำก้ำริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมี

ภเูขำสงูอยู่อกีฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่ท ำให้เป็นเมืองที่มีทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกีเมืองของ

นิวซีแลนด์  

จำกนั้นเดินทำงต่อไปยังเมืองฮำสทผ่์ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ท่ำนจะประทบัใจ

ตลอดสองข้ำงทำง 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (แบบทอ้งถิน่ ) 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปำร์ก ที่มี

ควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่เคล่ือนลงมำอย่ำง

ต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรน ำ้แขง็สขีำวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียว

มรกตอนังดงำม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม แบบตะวนัตก 

 น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

 

 



 

วนัที่หกของการเดินทาง  ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์- ไครส้ทเ์ชิรช์ 

วนัที่เจ็ดของการเดินทาง   ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสเีขียวหรือหยก ชำว

เมำรีเชื่อกนัว่ำหินสเีขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบแขง็แรง และจะน ำอ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว 

อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN)  ให้ท่ำนนั่งรถไฟทรานซอ์ลั

ไพน ์  ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำน

ว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะ และต้นไม้หลำกสีเปลื่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบั

ภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำชื่นชมทวิทศัน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไป

ตลอดสองข้ำงทำง  

 

 

 

 

 

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคารจีน 

    น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL AIRPORT CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

10.50 น.  เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเที่ยวบินที่  SQ 298  

17.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเครื่องบิน 

18.30 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978 

20.00 น. เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ  

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  2 – 8, 6-12 พฤษภำคม 2563 // 3 – 9 มิถุนำยน 2563 

     2 – 8 กรกฎำคม 2563// 3 – 9 สงิหำคม 2563  

     17 – 23 กนัยำยน 2563 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 94,900.- บาท 60,900.- บาท 



 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  87,900.- บาท 55,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 82,900.- บาท 52,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 77,900.- บาท 49,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  13,900.- บาท 13,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมค่าวซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากท่านตอ้งการยื่นวซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยื่นวซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเท่านัน้ (เงือ่นไขการยื่นวี
ซ่าขึน้อยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมายื่นวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 1กมุภาพนัธ์ – 8  มีนาคม 25630 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก์่อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีลู่กคา้ซื้อเองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กับสายการบนิจะพจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์
*** การรเีควสทีน่ัง่ขึน้อยู่กบัพจิารณาของทางสายการบนิ และ หากท่านใดรเีควส long leg ทางสายการบนิไม่รบัจอง และทางลูกคา้
ตอ้งชีแ้จงเหตุผลกบัทางเคาทเ์ตอรเ์ชคอนิดว้ยตวัท่านเอง 

อตัรานี้ รวม 

1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

2. ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)  ค่ำรถรับส่งระหว่ำงน ำเที่ยว  ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ 
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ระบุในรำยกำร  ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี 
4. ค่ำมัคคุเทศกข์องบริษัทจำกกรงุเทพฯที่คอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 

5. ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอุบตัิเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  

ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกบัทวัรเ์ท่านั้น เงื่อนไขการ

คุม้ครอง 

 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท ำประกนั(รำยเดี่ยว) ลูกค้ำสำมำรถจัดท ำเอง

ได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษัทฯ    

 ประกนักำรเดินทำงจะไม่คุ้มครองผู้ทีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดือนหรือเกนิ 80 ปีขึ้นไป (ต้องท ำประกนัเพิ่ม) 

 ลูกค้ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ครอง 50%   รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์   

 ลูกค้ำที่ไม่ได้ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องท ำประกนักบัทำงบริษัทฯ หรือท ำประกนักำร

เดินทำง 

 ลูกค้ำที่จอยแลนด์ ที่อำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ว ไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ 



 

6. ค่ำน ำ้มันจำกสำยกำรบิน  ณ วนัที  15 มกราคม 2563 บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษี
น ำ้มันของสำยกำรบินหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้  

7. รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนใหท่้านละ 2,500 บาท 

8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด ์ หากตอ้งการยืน่วีซ่าเดีย่วจ่ายเพิม่ 3,500 บาท 

หรือ จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไม่ยืน่พรอ้มคณะ ตอ้งจ่ายค่าวีซ่าเพิม่ 

อตัรานี้ ไม่รวม 

1. ค่ำท ำหนังสอืเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว 
2. กรณีที่ต้องมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิ่มเติม ต้องขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ 
3. ค่ำน ำ้หนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกนิกว่ำ สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

4. ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเอง  
5. ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร  ค่ำโทรศัพท ์ ค่ำซักรีด ฯลฯ 

6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% 

7. ค่ำทปิไกด์ ค่ำทปิคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทปิคนยกประเป๋ำที่
โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี

พนักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ 

0. ไม่มีแจกน ้าดืม่บนรถและไมแ่จกกระเป๋า 

1. ไม่รวมค่ำอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นชั่วโมง 
2. ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้ เน่ืองจำกเป็นตั๋วกรุ๊ป 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทำงบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ำมัดจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทวัร์หนึ่งท่ำน  

 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษัทฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 

วันท ำงำน หรือก่อน 4 สปัดำห์  

 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรท ำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตั๋วกบัทำงสำยกำรบิน และผล

วีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจ ำทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่ำนตกลงช ำระค่ำมัดจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่ำงๆ 

ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก  

❑ แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามดัจ า 30,000.- บาท. 

❑ แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 46 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

❑ แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่

เราจ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

❑ แจ้งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏเิสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ำประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มี

กำรคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  



 

 1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกดิจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พกัใน

ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่ำงท ำทวัร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะค ำนึงถึง

ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็นส ำคัญ  

2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำงออกหรอืเข้ำประเทศ เน่ืองจำกมีสิ่งผิด

กฎหมำยหรือสิ่งต้องห้ำมน ำเข้ำประเทศ  

3.   บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่ำนไม่ว่ำจ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน  หำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง

ห้ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ำประเทศ ดังนี้  

3.1  เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ำม ตำมที่

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำ 

3.2  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสำรอนัเนื่องจำกหนังสอืเดินทำง

ช ำรุดหรือมีกำรประทบัตรำอื่นๆ ที่ไม่ใช่กำรเข้ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตที่มีอำยุไม่เกนิ 6 เดือนใน

วันเดินทำง 

3.2  กรณีลูกค้ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ำหน้ำที่สำยกำรบินไม่อนุญำตให้เดินทำง 

3.2 กรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำอนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน

เรื่องกำรเงินและกำรท ำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเทจ็ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่ำ 

3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั

ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวที่พ ำนักอยู่ในประเทศไทย  

3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่

สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ เน่ืองจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษัทฯ ทวัร์ 

เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศกาลควรยืน่วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วนั* 

❑ หนังสอืเดินทำงมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 

(ส าคญัมาก) 

1. รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน และ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  

3. ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี) พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

4. ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษัทที่ท ำงำนอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเท่านั้น) ต้องระบุต ำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลำท ำงำน 

- ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็นเจ้ำของกจิกำร พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

5. ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสงักดัต้องระบุเงินเดือน ต ำแหน่ง ระยะเวลำท ำงำนทั้งหมด เป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น 

❑ หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย ์ ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 เดือน  – ใช้

ภาษาองักฤษเท่านั้น 

❑ เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเดก็เดินทำงคนเดยีวต้องมีหนังสอือนุญำตทั้งบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำร

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ (ภาษาองักฤษเท่านั้น) 

6. หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ(ส ำหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษำ)ภาษาองักฤษเท่านั้น อำท ิหนังสอืรับรองจำกทำงโรงเรียน

(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส ำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   

7. ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ำมีส ำคัญมำก) – พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

8. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพทท์ี่สำมำรถติดต่อได้ลงในส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำน 

** ทางบริษทัฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให ้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใชจ่้าย 

เพิม่เติมใบละ 500-800บาท ข้ึนอยู่กบัเอกสารท่ีแปลนั้นๆ ** 



 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

❑ 1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยืน่ค า

รอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

❑ 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนัก ำหนดวันเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ช ำระไปแล้ว 

และทำงบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  

❑ 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวีซ่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว  ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

❑ 4. กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ

ของท่ำน ขึ้นอยู่กบัทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสทิธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนย่ืนวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร

พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมคีวำมประสงค์ที่จะเดินทำงไป

ท่องเที่ยวยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำน้ัน 

กรุณาเตรียมเอกสารท่ีขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเงือ่นไขที่จะยืน่ท่องเที่ยว** 

**** เมือ่ท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 
 

 

1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อำยุ .................... ปี   สถำนที่เกดิ ......................................... 

3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณีย์  ......................... 

โทรศัพทบ้์ำน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ต ำแหน่ง ..................................................... 

ชื่อสถำนที่ท ำงำน หรือร้ำนค้ำ ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 

6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่ำ     (.....) ม่ำย    (.....) อยู่กนิฉันสำมี-ภรรยำ  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอยีดของคู่สมรส 

ชื่อ-นำมสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้ำน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้วยกนั   กรุณำระบุ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

 ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................   ควำมสมัพันธ ์............................ 

8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ...............................................................................ที่

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏเิสธกำรวีซ่ำหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 



 

 ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.5 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง     

 

11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสตัว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ................................................. 

13. รีเควสที่นั่ง.........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัต์ไดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 
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