นิวซีแลนด์ * เกาะใต้-เกาะเหนือ 9 วัน
ไคร้สท์เชิรช์ -ทะเลสาบเทคาโป-เม้าท์คกุ ้ -ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ดซาวน์
มาตามาตา-โรโตรัว-ไวโตโม-อ๊อคแลนด์
กําหนดการเดินทาง

วันศุกร์ ที 13 เมษายน พ.ศ. 2561 (1)
15.30 น.
18.45 น.

คณะพร้ อ มกันที สนามบิ นสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ชั น 4 พบกับ
เจ้ าหน้ าทีของบริ ษทั ฯ บริ เวณแถว D สายการบินไทย เคาน์ เตอร์ 7-12
(หมายเหตุ เคาน์ เตอร์ สายการบินไทย เข้ าประตู 2)
ออกเดินทางสู่ออ๊ คแลนด์ โดยเทียวบินที TG491

วันเสาร์ ที 14 เมษายน พ.ศ. 2561 (2)
10.45 น.
13.15 น.
14.40 น.

คํา

กรุงเทพฯ – (อ๊ อคแลนด์ )

(อ๊ อคแลนด์ ) – ไคร้ สท์ เชิ ร์ช

ถึงอ๊อคแลนด์ เพือแวะเปลียนเครื อง
ออกเดินทางสู่ไคร้สเชิร์ช โดยเทียวบินที NZ543
ถึงไคร้ สท์ เชิร์ช ทีสวยร่ มรื นเต็มไปด้วยไม้ดอกและต้นไม้ทีเขียวชอุ่มจนได้รับการขนานนามว่า
“นครแห่ งสวนดอกไม้ ”
*** (หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี
ทังนีอาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
นําท่านออกเดิ นทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์ เบอรี แหล่งการปศุสตั ว์และการเพาะปลูกที กว้างใหญ่
ของเกาะใต้และรายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ แล้วนําท่านเข้าชม อินเตอร์ เนชันแนล แอนตาร์ กติค
เซ็ นเตอร์ (INTERNATIONAL ANTARCTIC CENTRE) ซึ งเป็ นสถานทีจําลองขัวโลกที
จําลองบรรยากาศของทวีปแอนตาร์ติคทีเหมือนจริ งมากทีสุ ด อาทิ ห้องนําแข็งอันหนาวเย็น
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอาทิตย์ ที 15 เมษายน พ.ศ. 2561 (3)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองเทคาโป ชมความงามของ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบทีเกิดจากธารนําแข็ง
ละลายมาจากยอดเขาสู งทําให้นาในทะเลสาบเป็
ํ
นสี นาเงิ
ํ นเข้มสวยแปลกตา แวะชมโบสถ์ทีมี
ขนาดเล็กที สุ ดของเมืองแม็คแคนซี ซึ งได้ถูกขนานนามว่าเป็ นศูนย์รวมของจิ ตใจเหล่าคนเลียง
แกะและชมรู ปปั นสุ นขั เลียงแกะที ทําจากทองแดงเพือเชิ ดชูความสามารถ และความซื อสัตย์ใน
การดูแลฝูงแกะทีชาวอังกฤษได้นาํ พาเข้ามาในดินแดนแห่งนี
รับประทานอาหารกลางวัน
นําท่านชม อุทยานแห่ งชาติเม้ าท์ ค้ ุก ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติ อนั งดงามของเกาะใต้ของ
นิ วซี แลนด์ทีเต็มไปด้ว ย ทุ่ งหญ้า ภูเ ขาและทะเลสาบสี สันสวยงาม ผ่า นชมทัศนี ยภาพของ
ทัสมันกราเซี ยธารนําแข็งสายใหญ่ซึงละลายและกัดเซาะเอาก้อนหิ นขนาดต่างๆกันมากลันกรอง
นําตามธรรมชาติจนกลายเป็ นนําทะเลสาบทีสวยงาม
นําเข้าทีพัก THE HERMITAGE HOTEL หรื อเทียบเท่า แล้วอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา

วันจันทร์ ที 16 เมษายน พ.ศ. 2561 (4)
เช้า

เทียง
บ่าย

ไคร้ สท์ เชิ ร์ช – ทะเลสาบเทคาโป – เม้ าท์ คุ้ก

เม้ าท์ คุ้ก – แอร์ โรว์ ทาวน์ – ควีนส์ ทาวน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ ทาวน์ เมืองทีสวยงามและโรแมนติกทีสุ ดสําหรับการพักผ่อน สมดังชื อ
ของควีนส์ทาวน์ ระหว่างทางแวะซื อผลไม้สดๆ จากสวนผลไม้ของเมืองครอมเวล จากนันชม
เมื อ ง แอร์ โรว์ ท าวน์ เมื อ งทางประวัติ ศ าสตร์ ที เกิ ด ขึ นในยุ ค ตื นทอง ท่ า นจะได้สั มผัส กับ
บรรยากาศของอาคารบ้านเรื อนที สร้างขึ นโดยกลุ่มชนหลากหลายเชื อชาติ ทีเดิ นทางกันมาเพื อ
แสวงหาความมังคังจากการขุดทองในดินแดนแห่ งนี ปั จจุบนั เมืองนี ได้รับการอนุรักษ์ไว้เพือเป็ น
แหล่งประวัติศาสตร์และการท่องเทียวได้อย่างสมบูรณ์
รับประทานอาหารกลางวัน
นําชมเมือง ควีนส์ ทาวน์ ชมวิวทิวทัศน์อนั ตระการตาของเมืองควีสน์ทาวน์ ริ มทะเลสาบวาคาติปู
ทีโอบล้อมไปด้วยขุนเขาใหญ่นอ้ ย เต็มไปด้วยธรรมชาติอนั สวยงามมาก สมกับเป็ นสถานทีทีใช้
ถ่ายทําภาพยนตร์จาํ นวนมากจากทัวโลก ชมความงดงามของ ทะเลสาบวาคาติปู ทะเลสาบใหญ่ที
รายล้อมไปด้วยต้นปอปล่าร์ ทีสู งเพรี ยว และต้นหลิว (วีปปิ ง วิลโลร์ ) และแนวเทือกเขารี มาร์ ค
เคเบิ ล เป็ นเบื องหลังฉากของเมื องอยู่ไกลๆ แล้วนําท่านขึ นกระเช้าไฟฟ้ ากอนโดล่าล่องลอยสู่
“บ๊ อบพีค” ในระดับความสูงกว่า 700 เมตร ท่านสามารถเก็บภาพอันงดงามของเมืองควีนส์ทาวน์
เมืองเล็กๆ ริ มทะเลสาบวาคาติปูจากอีกมุมมอง (ฟรี LUGE RIDE 1 เที ยว บนยอดเขาบ๊ อบพีค)

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ - เกาะเหนือ 9 วัน

หน้า 2

คํา

รับประทานอาหารคําบนยอดเขาบ๊อบพีค พร้อมชมบรรยากาศของเมืองควีนส์ทาวน์ในยามคําคืน
นําเข้าทีพัก NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันอังคารที 17 เมษายน พ.ศ. 2561 (5)
เช้า

เทียง

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติฟยอร์ ดแลนด์ ทีครอบคลุมพืนทีกว่า 1,212,000 เฮคเตอร์
และเป็ นหนึงในบรรดาอุทยานแห่ งชาติทีใหญ่ทีสุ ดในโลกธรรมชาติ และคงธรรมชาติเหมือนใน
สมัยบรรพกาลของโลกอย่างแท้จริ ง สายนําตกไหลจากเบืองบนกว่าพันฟิ ตสู่ หุบเขาทีเต็มไปด้วย
ป่ าไม้ทีมิเคยถูกแตะต้องฟยอร์ดทีอยูโ่ ดดเดียวออกไปกัดเซาะชายฝังจนเว้าแหว่ง และนกบางชนิ ด
ทีหายากยิงของนิวซี แลนด์ จนได้ชือว่าเป็ นขุมทรัพย์แห่งความงดงาม
รับประทานอาหารกลางวันขณะล่องเรื อ มิลฟอร์ ดซาวน์ ล่องชมธรรมชาติอนั งดงาม ชมยอดเขา
MITRE PEAK ที มีความสู ง 1,695 เมตร ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลนทอดเงาลงในท้องนําอัน
กว้างไกลทีเงียบสงบและราบเรี ยบราวกระจกเงา ชมธารนําลอดแคสซัมและกระแสนําตกทีไหล
ลงมาจากหน้าผาสูงลงสู่หุบเหวเบืองล่าง และปลาโลมา แมวนําทีแหวกว่ายให้ท่านได้ชม จากนัน
เดินทางกลับสู่ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันพุธที 18 เมษายน พ.ศ. 2561 (6)
เช้า
09.35 น.
11.25 น.
บ่าย

ควีนส์ ทาวน์ – มิลฟอร์ ดซาวน์ – ควีนส์ ทาวน์

ควีนส์ ทาวน์ – มาตามาตา – โรโตรัว

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเตรี ยมตัวเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางสู่ออ๊ คแลนด์ โดยเทียวบินที NZ614
ถึงอ๊ อคแลนด์ / รับประทานอาหารกลางวัน
*** (หมายเหตุ : บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลียนแปลงเวลาและเทียวบินทีระบุข้างต้ นนี
ทังนีอาจมีการเปลียนแปลงจากสายการบินทีให้ บริ การ ***
ออกเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา สถานทีถ่ายทําภาพยนตร์ เรื องดัง THE LORD OF THE RINGS
และ THE HOBBITS เป็ นสถานทีจําลองหมู่บา้ นของเหล่า HOBBITS ตัวน้อย ทีเรี ยกว่า THE
MIDDLE EARTH โลก 1 ใน 3 จากเรื อง THE LORD OF THE RINGS จากนันนําท่านเดินทาง

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ - เกาะเหนือ 9 วัน

หน้า 3

คํา

สู่ เมืองโรโตรั ว (ROTORUA) เมืองแห่ งบ่อนําพุร้อนและบ่อโคลนเดือด สมญานาม “SULPHUR
CITY” ผ่านชมทิวทัศน์อนั เขียวชอุ่มตลอดทังปี ของแหล่งปลูกพืชพันธุ์ธญ
ั ญาหาร และทุ่งหญ้า
เลียงสัตว์อนั กว้างใหญ่ ชม TE PUIA ซึ งเป็ นศูนย์วฒั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝี มือ
ของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้และการทอเครื องนุ่งห่ ม พร้อมชมบ่อนําพุร้อน บ่อโคลนเดือด
สิ งมหัศจรรย์ทีเกิดขึนจากพลังความร้อนใต้พิภพทีพวยพุ่งจากพืนดิ นโดยผสมแร่ ธาตุต่างๆ ตาม
ธรรมชาติทีเกิดจากพลังความร้อนใต้พืนดินในบริ เวณนี
รับประทานอาหารคําแบบ HANGI DINNER เลิศรสกับอาหาร พร้อมชมการแสดงพืนเมืองแบบ
เมารี ทีอนุรักษ์ไว้เป็ นวัฒนธรรมและประเพณี อนั งดงาม
นําเข้าทีพัก NOVOTEL ROTORUA LAKESIDE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที 19 เมษายน พ.ศ. 2561 (7)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

โรโตรัว – ไวโตโม – อ๊ อคแลนด์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ อโกรโดม ฟาร์ มเลียงแกะใหญ่แห่ งหนึ งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์
ต่างๆ ทีเดินเรี ยงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะทีมีความแตกต่างกันของ
สายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้ อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อยประทับใจกับการ
ชมการสาธิ ตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุ นขั แสนรู ้
รับประทานอาหารกลางวัน
ออกเดินทางสู่ไวโตโม เพือชม ถําไวโตโม ทีถูกค้นพบโดยบังเอิญจากชาวเมารี และนักสํารวจชาว
อังกฤษ ชมความงามของหิ นงอกหิ นย้อยรู ปทรงแปลกๆ ทีธรรมชาติบรรจงสร้างสรรค์ไว้ก่อนนัง
เรื อเล็กพบกับวงจรชี วิตประหลาดของแมลงเรื องแสง ทีเปล่งแสงเรื องรองดังดวงดาวบนท้องฟ้ า
นับหมืนๆ ดวงและหาชมได้ยาก จากนันนําท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอ๊ อคแลนด์ เมืองหลวงเก่า
ในอดี ตก่ อนที จะย้ายไปอยู่นครเวลลิ งตัน ในปั จจุ บนั อ๊อคแลนด์เป็ นเมื องใหญ่ทีสุ ดทังจํานวน
ประชากรและธุรกิจการค้า
รับประทานอาหารคํา
นําเข้าทีพัก RENDEZVOUS HOTEL AUCKLAND หรื อเทียบเท่า

นิวซีแลนด์ เกาะใต้ - เกาะเหนือ 9 วัน

หน้า 4

วันศุกร์ ที 20 เมษายน พ.ศ. 2561 (8)
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมตัวเมืองอ็อคแลนด์ เก็บภาพสวยของ ฮาร์ เบอร์ บริ ดจ์ สะพานทอดข้ามอ่าวที งดงาม
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนจะมีผนู ้ ิยมเล่นเรื อใบเป็ นจํานวนนับร้อย นําชม สวนสมุทรศาสตร์ เคลลี
ทาร์ ลตัน (KELLY TARLTON’S UNDERWATER WORLD) เพือชมความงามอันแปลกตาของ
สัตว์โลกใต้สมุทร เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบนยักษ์ และฝูงปลาน้อยใหญ่ภายในอุโมงค์กระจกที
แหวกว่ายอยูร่ อบๆตัวเรา จากนันชมบรรยากาศการดํารงชี วิตของนักสํารวจขัวโลกใต้ และฝูงนก
เพนกวินซึ งอาศัยอยูใ่ นทีๆ มีอุณหภูมิลบ 7 องศา
รับประทานอาหารกลางวันบน สกายทาวเวอร์ ซึ งเป็ นหอคอยที สู งที สุ ดในซี กโลกใต้ และเป็ น
สัญลักษณ์ประจําเมืองอ๊อคแลนด์ พร้อมกับชมบรรยากาศทีสวยงามของนครอ๊อคแลนด์
นําท่ านเดิ นทางจากเมื องอ็อคแลนด์สู่ ท่าเรื อ เดวอนพอร์ ตให้ท่านได้ผ่านชมอ่าวที เต็มไปด้วย
เรื อใบและผืนนําสี ฟ้าครามของอ็อคแลนด์จนถึงท่าเรื อเดวอนพอร์ตให้ท่านได้ชมอาคารบ้านเรื อน
รวมถึงร้านกาแฟทีน่ารักร้านค้าทีขายงานศิลปะมากมายไม่วา่ จะเป็ นภาพวาด ร้านขายของทีระลึก
ร้านเครื องแก้ว ตามแนวถนนวิคตอเรี ย จากนันเดินทากลับสู่ อ๊อคแลนด์ อิสระให้ท่านมีเวลาเลือก
ซื อสิ นค้าและของทีระลึกฝากญาติมิตรตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา / นําเข้าทีพัก

วันเสาร์ ที 21 เมษายน พ.ศ. 2561 (9)
เช้า

อ๊ อคแลนด์

อ๊ อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านออกเดิ นทางสู่ เม้ าท์ อีเดน (MOUNT EDEN) ซึ งอยู่ทางใต้ของตัวเมื องอ๊อคแลนด์
เม้าท์ อีเดนเป็ นปล่องภูเขาไฟที ดับสนิ ทแล้ว ถื อเป็ นแหล่งท่องเที ยวทางธรรมชาติ ทีอยู่สูงที สุ ด
ของเมื อ งอ๊ อ คแลนด์ มี ค วามสู ง 196
เมตรจากระดับนําทะเล บริ เวณตรงกลาง
ภูเขาเป็ นแอ่งคล้ายกระทะ หรื อ ชามใบ
ใหญ่ ซึ งมี ค วามลึ ก ประมาณ 50 เมตร
ปั จ จุ บ ันพื นที ส่ ว นใหญ่ บ นเม้า ท์ อี เ ดน
ถูกปกคลุมด้วยต้นหญ้าเขียวขจี อิสระให้
ท่ านได้ชืนชมทัศนี ยภาพความสวยงาม
ของเมืองอ๊อคแลนด์จากบนเม้าท์ อีเดน จากนันนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินในเมืองอ๊อคแลนด์
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13.10 น.
20.25 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯ โดยเทียวบิน TG492
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (อาคารผู้โดยสารขาเข้ า ชัน 2 ประตู บี และ ซี)

*** หมายเหตุ ***
ในกรณี ทีท่านมีความประสงค์ทีจะใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (เล่ มสี นําเงิน) เดินทางกับคณะทัวร์
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ทีจะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง หรื อออกนอกประเทศใดประเทศ
หนึง เพราะ หนังสือเดินทางราชการ ใช้ สําหรั บไปราชการเท่ านัน ไม่สามารถนํามาใช้ในการเดินทางไปท่องเทียวได้


1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

หลักฐานประกอบการยืนวีซ่านิวซีแลนด์ แบบหมู่คณะ
หนังสื อเดินทาง
: ต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
รู ปถ่าย ปัจจุบนั
: ขนาด 2 นิว จํานวน 2 รู ป
หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน 1 ชุด (ภาษาอังกฤษ)
 ค้ าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิ ชย์ทีมีชือผูเ้ ดินทาง
 พนักงาน หลักฐานรับรองการทํางานทีระบุวนั เริ มทํางาน, ตําแหน่ง, เงินเดือน, วันลา
 ข้ าราชการหรือนักศึกษา แสดงจดหมายรับรองจากต้นสังกัดเช่นเดียวกับพนักงาน
หลักฐานแสดงฐานะการเงิน 1 ชุด เช่น
 สําเนาสมุดเงินฝากประจํา หรื อ ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือนโดยละเอียดทุกหน้า (ปรับยอด ณ ปัจจุบนั )
 หนังสื อรับรองการเงินจากธนาคาร กรณี ให้ผอู้ ืนรับรองการเงินให้
กรณี เด็กอายุตากว่
ํ า 19 ปี บริ บูรณ์
 หากไม่ได้เดินทางกับผูป้ กครองคนใดคนหนึง หรื อทังสองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง
ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ งจดหมายต้องออกโดยทีว่าการอําเภอ (แปลภาษาอังกฤษ)
สําเนาสูติบตั ร
: กรณี เด็กทียังไม่มีบตั รประชาชน (แปลภาษาอังกฤษ)
สําเนาบัตรประชาชน และ สําเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ชุด (แปลภาษาอังกฤษ)
สําเนาทะเบียนสมรส (แปลภาษาอังกฤษ)
สําเนาใบเปลียนชือ และ สกุล (ถ้ามี) (แปลภาษาอังกฤษ)


*** ระเบียบการสํ ารองทีนังทัวร์ นิวซีแลนด์ *** (โทรศัพท์ ตดิ ต่ อหมายเลขภายใน 146)
1. สํารองทีนังล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยืนหลักฐานประกอบการยืนขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจําท่ านละ
30,000.- บาท เงินส่ วนทีเหลือบริ ษทั ฯ ขอรับชําระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
2. กรณี ทีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ดว้ ยประการใดก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนทีท่านชําระไว้ตามระยะเวลาและจํานวน ดังนี
2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน
100% ของเงินมัดจํา
2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน
50% ของราคาทัวร์
2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน
100% ของราคาทัวร์
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อัตราค่ าบริการ
(ราคาสําหรั บผู้ใหญ่ 15 ท่ านขึนไป)
พักห้ องคู่ ท่ านละ
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (มีเตียง) (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (ไม่ มเี ตียง) (พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน)
พักห้ องเดียว เพิมท่ านละ

.- บาท
.- บาท
.- บาท
.- บาท
.- บาท

อัตรานีรวม

 ตัวเครื องบินชันทัศนาจร ไป-กลับ ตามรายการ
 ภาษีสนามบินกรุ งเทพฯ และนิวซี แลนด์
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศนิ วซี แลนด์ (วีซ่ากรุ๊ป สําหรั บผู้เดินทางไป-กลับพร้ อมคณะเท่ านัน / ท่ านทีต้ องการ
วีซ่าเดียวจ่ ายเพิม 2,500.- บาท)
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง (ไม่คุม้ ครองโรคประจําตัว)
 ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ ประกอบด้วย : ค่าทีพักตลอดการเดินทาง และค่าอาหารตามทีระบุในรายการ
 ค่าพาหนะในระหว่างนําเทียวทังหมด
 ค่าเข้าชมสถานทีต่าง ๆ ทีระบุในรายการ
 ค่าทิป และค่าบริ การในการเคลือนย้ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
 หัวหน้าทัวร์ทีมีประสบการณ์คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าบริ การในการจัดนําเทียว และค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7%
 บริ การนําดืมระหว่างวัน ท่านละ 1 ขวดต่อวัน

ไม่ รวม

 ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสื อเดินทางหายระหว่างท่องเทียว
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื องดืมทีสังพิเศษ / ค่าซักรี ด / ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 ค่านําหนักกระเป๋ าทีเกินกําหนดของสายการบิน ทางสายการบินไทย ปรั บเพิมสําหรั บนําหนักกระเป๋ าสัมภาระ

ทีโหลด (ชันประหยัด 30 กิโลกรั ม / 1 ท่ าน) และกระเป๋ าทีนําขึนเครื อง 7 กิโลกรั ม 1 ชิน / 1 ท่ าน โดยมีขนาด
(ยาว 56 ซ.ม. กว้ าง 45 ซ.ม. และลึก 25 ซ.ม.) : ข้อมูลอ้างอิง http://prthaiairways.com/th/home

หมายเหตุ

1. ราคาและรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมทังนี ขึนอยู่กบั สภาวะของ สายการบิน โรงแรมทีพัก
ภูมิอากาศ ฯลฯ ตลอดจนสภาวะทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
2. ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยืนขอวีซ่า และตัวเครื องบิน ในกรณี ทีกงสุ ลไม่อนุมตั ิวีซ่าเข้าประเทศ


วางใจเมือไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์
18 มกราคม 2561
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