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อิลิท ฮอลิเดย  ดูแล... กันและกัน 

 

 

 

 

 

 

เปดประสบการณใหม...ความงดงามจากการรังสรรคของธรรมชาติ ณ เกาะใต... นิวซีแลนด 

ใช “เวลา” แตละแหงใหเต็มท่ี อิ่มเอมกับบรรยากาศของเมืองนั้นๆ อยางไมตองเรงรีบ เท่ียวไมเหนื่อย  

“ชอบถายภาพ” เก็บภาพความประทับใจกับความงามจาก “ความบริสุทธิ์ของธรรมชาติแบบ 100%”  

สัมผัสหิมะในชวงฤดูรอนของโลก ณ CORONET SKI PEAK พรอมสนุกกับลานสกีหิมะขนาดใหญ 

ดื่มดํ่ากับเสนทางท่ีสวยท่ีสุดแหงหนึ่งของโลก กับการน่ังรถไฟสายทรานส อัลไพน  

พรอมเก็บความประทับใจจากการบริการด่ังคนพิเศษ ใหสมกับคําวา "ดูแล... กันและกัน" ตลอดการเดินทาง 

 

 

กําหนดการเดินทาง 27 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม/ 28 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม/ 10-16 สิงหาคม 58  

วันแรกของการเดินทาง (1) กรุงเทพ - ไครสตเชิรช 

17.00 น. คณะเดินทางพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคานเตอรสายการบิน เอมิเรตส พบเจาหนาท่ีจากบริษัท  

  อิลิท ฮอลิเดย คอยตอนรับ ดูแลและอํานวยความสะดวกทุกทานดานเอกสารและสัมภาระการเดินทาง ดวย 

  รอยย้ิมพรอมมอบความประทับใจต้ังแตกอนเดินทาง 

 19.50 น. นําทุกทานออกเดินทางสู เมืองไครสตเชิรช ประเทศนิวซีแลนด โดยสายการบิน เอมิเรตส เท่ียวบินท่ี EK418 

  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 13 ชัว่โมง 30 นาที)  

 

วันที่สองของการเดินทาง (2) ไครสตเชิรช - เมืองเทคาโป 

14.20 น. ทุกทานเดินทางถึงสนามบิน เมืองไครสตเชิรช ประเทศนวิซีแลนด นําทานผานพิธีการการตรวจคนเขาเมือง

และ  ศุลกากร พรอมรับกระเปาสัมภาระ เรียบรอยแลว (นวิซีแลนด กฎหมายหามนําเขา อาหารสด และพืชผักเขา 

  เมืองโดยเด็ดขาด) (เวลาทองถ่ินของประเทศนิวซีแลนด เร็วกวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) 

 นําทุกทานเดินทางสูเมือง เทคาโป (ใชระยะเวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ  ซึ่งหาก

ใครถามวาทะเลสาบใดสวยท่ีสุดในประเทศนวิซีแลนด แนนอนวายอมหนีไมพน "เทคาโป เลค" ทะเลสาบใน

เขตเมืองแมคเค็นซี่ เมืองในภูมิภาคภูมิภาคท่ีสําคัญในเกาะใต หรือ เซาทไอแลนด แหงนี้ ระหวางทางนําทาน

ชมทัศนียภาพธรรมชาติท่ีงดงาม รอบกายโอบลอมดวยเทือกเขายาวสุดลูกหูลูกตา ทุงหญา และฝงูปศุสัตว 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารญี่ปุน 

ที่พัก  PEPPER BLUE RESORT หรือเทียบเทา 

  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัยกับบูติครีสอรทเล็กๆ ริมทะเลสาบเทคาโป  
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วันที่สามของการเดินทาง (3) ทะเลสาบ เทคาโป - ทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแหงชาตเิมาทคุก - ควีนสทาวน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 

  

 

 
 

อิสระใหทานไดเดินเลนพักผอนตามอัธยาศัย ริมทะเลสาบเทคาโป น้ําในทะเลสาบเปนสีเขียวอมฟาหรือท่ีรูจัก

กันดีในชื่อของ ทะเลสาบสีเทอควอยซ และย่ิงในฤดูรอนสีของทะเลสาบจะย่ิงสวยงามแปลกตา สีพิเศษนีเ้กิด

จากแรธาตุผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปไหลลงมาสูทะเลสาบ จากนั้นนําทานเย่ียมชม

บริเวณรอบของโบสถ Church of The Good Shepherd โบสถเล็กๆนารักริมทะเลสาบ ซึ่งปจจุบันยังใชในการ

ประกอบพิธีกรรมอยู  ใกลกันนัน้จะมี อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ สรางดวยทองสําริด สรางไวเพื่อเปนการยกยอง

คุณความดีของสุนัขแสนรู ท่ีคอยชวยชาวบานตอนแกะฝูงใหญๆ ได ซึ่งเปนอีกมุมหนึ่ง ท่ีนักทองเท่ียวนิยมมา

ถายภาพในบริเวณนี้ นําทานเดินทางตอระหวางทางแวะชม ทะเลสาบปูคาก ิทะเลสาบท่ีใหญเปนอันดับ 3 ของ

นิวซีแลนด เปนทะเลสาบท่ีมีทิวทัศนงดงามมากจนไดชื่อวา Million Dollar View หมายความวา ไมวาจะมอง

จากมุมไหน ก็สวยงามไมแพกัน และ ณ ท่ีทะเลสาบแหงนี้ (หากในวนัท่ีอากาศปลอดโปรง) ทานสามารถ

มองเห็นยอดเขาเมาทคุก ท่ีดูโดดเดนและย่ิงใหญกวายอดเขาอ่ืนๆ เปนฉากหลัง  

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารจีน 

นําทานออกเดินทางสู อุทยานแหงชาติเมาทคุก เปนภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในนิวซีแลนด และเปนเทือกเขาท่ีมีหิมะ

และธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดท้ังป พบกับความงามของทิวทัศนสองขางทาง ท่ีเต็มไปดวยเทือกเขา ทุงหญา 

ทะเลสาบสีสันสวยงาม และฝูงแกะนับรอยนับพันท่ีจะทําใหทานประทับใจมิรูลืม อุทยานแหงชาติเมาทคุก ต้ัง

ชื่อตามกัปตันเจมส คุก ผูคนพบนิวซีแลนด ผูพิชิตยอดเขานี้เปนกลุมแรก คือ ชาวนิวซีแลนด 3 คน ไดแก 

เจมส แจ็ก คลารก (Clarke ทอม ฟฟ (Fyfe) และจอรจ เกรแฮม (Graham) ในวันท่ี 25 ธันวาคม ค.ศ. 

1897 (พ.ศ. 2437) อิสระใหทานเดินชมทัศนียภาพโดยรอบ พรอมถายภาพเปนท่ีระลึก หรือ ทานจะเลือก

น่ังเฮลิคอปเตอร เพ่ือชมทัศนียภาพของยอดเขาเมาทคุกจากเบื้องบน (หากสนใจ กรุณาสอบถามที่

หัวหนาทัวร) จากนั้นนําทานเดินทางสูเมือง ควีนสทาวน ซึ่งต้ังอยูริมทะเลสาบวาคาทีปู (Wakatipu) สามารถ

มองเห็นวิวทิวทัศนท่ีสวยงามของเทือกเขาสีฟาและยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุม เมืองควีนสทาวนเปนเมืองแหงการ

ผจญภัยในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการเลนเจ็ตโบท สกี กอลฟ หรือแมแตบันจี้จัมพ ซ่ึงลวนแตเปนกิจกรรม

ท่ีนาต่ืนเตนสําหรับผูรักความทาทายจากท่ัวทุกมุมโลก   

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารไทย 

ที่พัก  NOVOTEL HOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเทา 

 

 

 

SHOOTING TIP!! เมื่อความมืดมิด ถูกแสงยามเชาออนๆ เขามาแทรก ก็เปลี่ยนทองฟาใหกลายเปนสีนํ้าเงินเขม 

แซมดวยสีแดงออนๆ อยูเบื้องลาง พรอมหมูดาวนอยใหญ ปรากฏบนฟากฟาใหนักถายรูปไดตั้งกลองบนขาตั้ง พรอม

ปรับชัตเตอรสปดใหต่ํา และรัวชัตเตอร เพื่อเก็บภาพยามเชาอันงดงามน้ี 
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อิลิท ฮอลิเดย  ดูแล... กันและกัน 

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) ควีนสทาวน - CORONET SKI PEAK - ควีนสทาวน 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  อิสระใหทานไดพักผอนตามอัธยาศัย พรอมท้ังเตรียมตัว เพื่อสนกุกับการเลนสกีหิมะ ณ CORONET SKI 

PEAK  
 

 

 

 

นําทานเดินทางสู CORONET SKI PEAK สถานท่ีเลนสกีหิมะยอดฮิตท่ีสุดแหงหนึ่งของเกาะใต ขณะทีท่ั่วโลก 

ถูกบรรยากาศความรอนแทรกซึมเขาไปทกุพ้ืนที่ ย่ิงเปนประเทศที่อยูคาบเกี่ยวกับเสนศูนยสูตรอยาง

ประเทศไทย ก็ย่ิงไดรับความเจิดจาจากพระอาทิตยอยางเต็มที ่แตซีกโลกทางใตกลับถูกอากาศหนาวเย็น

ของหนาหนาวแผเขาปกคลุม ทาํใหการเลนสกีที่นิวซีแลนด เปนการเลนสกหีิมะที่เดียวในโลก ที่มีตั้งแต

กลางเดือนมิถุนายน - สิงหาคม  

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวยอาหารจีน 

 อิสระใหทุกทานไดสัมผัสประสบการณการเลนสกีหิมะ ณ CORONET SKI PEAK ลานสกีหิมะ ในกล่ินอาย

ยุโรป ท้ังการตกแตงบาร และ รานอาหาร ก็ตกแตงในสไตลยุโรปอยางนารัก ไมควรพลาดกับการนั่งกระเชาสกี

ของนักสกีไปสูยอดเขา เพื่อไปชมทัศนียภาพจากดานบน นอกจากนี้ ลานสกีแหงนี้ยังมีพื้นท่ีสนุกสําหรับความ

สนุกของคุณหนูๆ อีกดวย อิสระใหทานไดสนุกกับการเลนหิมะขาวโพลนบนลานสกี หิมะของท่ีนี่ไดรับการการัน

ตีวา ขาว นุม และ ละเอียดเปนอยางมาก (คาเชาอุปกรณสกีตางๆไมรวมอยูในรายการ) ไดเวลาอันสมควรนํา

ทานเดินทางกลับสู เมืองควนีสทาวน เดินทางสู ยอดเขา ใหทานไมพลาดกับความสนุกที่ตองลอง กับการน่ัง

กระเชากอนโดลาและลูท บนยอดเขาบอบพีค 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟต บนยอดเขาบอบพีค 

ที่พัก  NOVOTEL HOTEL QUEENTOWN หรือเทียบเทา 

 

วันที่หาของการเดินทาง (5) ควีนสทาวน - วานากา - PUZZLING WORLD - เมืองฮาสท - ธารนํ้าแข็งฟอกซ -   

    เมืองฟรานซโจเซฟ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

นําทานเดินทางตอ แวะชม เมืองวานากา เมืองเล็กๆริมทะเลสาบวานากา อิสระใหทานไดชมและถายภาพ 

ทะเลสาบวานากา ซึง่เปนอีกทะเลสาบท่ีงดงามและมีชื่อเสียงอีกแหงหนึง่ของนิวซีแลนด จนไดรับฉายาวา 

BLUE BAYOO ดวยทัศนียภาพของทะเลสาบสีน้ําเงนิ สองประกายระยิบระยับรับกับแสงแดด บริเวณ

ทะเลสาบยังมีหาดทรายส้ันๆ ปูทางสูทอง

น้ําท่ีทอดตัวออกไปไกลจรดแนวเขาสูงอีก

ฟากหนึ่ง และทะเลสาบแหงนี้จะดูสวยงาม

มากย่ิงข้ึนเม่ือมีภาพของเรือยอรช จํานวน

หลายๆลําทอดสมอจอดอยู  จากนั้นนํา

SHOOTING TIP!! ไมพลาดกับการเตรียมเส้ือกันหนาวสีสันสดใส เพื่อทานใหโดดเดนท่ีสุด เมื่อทานไดถายภาพกับหิมะ

ขาวโพลน พรอมฉากหลังดวยเทือกเขาอันสวยงามของเมืองควีนสทาวน  
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ทานสัมผัสกับ “โลกปริศนา Puzzling World” สถานท่ีทองเท่ียวอันโดงดัง ต่ืนตากับปริศนาแปลกประหลาด

หลากส่ิงท่ีจะทําใหทุกทานพศิวงไดตลอดทุกชวง ท้ัง เขาวงกตอันประกอบดวยทางเดินซิกแซ็กไปมา รวมเปน

ระยะทางถึง 1.5 กม. หองส่ิงลวงตา “โถงมองตาม” ความพิศวงของหองนี้จะมีใบหนาของคนมีชือ่เสียงถึง 

168 ใบหนา และใบหนาเหลานีจ้ะมองตามเราไปดวย ไมวาเราจะขยับไปทางไหนก็ตาม หรือจะเปนบานลวงตา

ท่ีสรางใหเอียงทํามุม 15 องศา แตเม่ือทานเขาไปขางใน จะรูสึกวา บานไมไดเอียงดังท่ีเห็นเชนขางนอก รวม

พิสูจนของสโลแกนท่ีวา “WHAT IS REAL?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั้นผานเขาสู เมอืงฮาสท เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ และยังเปนประตูสูเวสตแลนดเนชัน่แนลพารค 

ผานชม GATES OF HAAST BRIDGE หรือ สะพานเหล็กขามแมนํ้าฮาสต พาดผานเบ้ืองลางท่ีมีน้ําไหลแรง 

ผานชองเขาอันเต็มไปดวยโขดหิน ถือวาเปนจุดชมวิวอีกจุดหนึง่ท่ีหามพลาด 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟต 

จากนั้นนําทานชม ทะเลสาบแม็ททีสัน (Lake Matheson) หนึ่งในสถานท่ีทองเท่ียวยอดฮิตของนิวซีแลนด 

ดวยทุงหญาเขียวขจี ค้ันดวยทะเลสาบอันแสนสงบ และมีฉากหลังเปนภาพเทือกเขาเซาทเทิรนแอลป  พรอม

ดวยเทือกเขาเมาทคุกและเมาสทาสมันต้ังเดนเปนสงาอยูเบ้ืองหลัง นอกจากนี้บริเวณรอบทะเลสาบยังมี

ภัตตาคาร รานอาหารไวคอยบริการนักทองเท่ียว ดวยอาหารทองถ่ิน และเคร่ืองด่ืม เสิรฟพรอมวิวทะเลสาบ

แม็ททีสันท่ีมีชื่อเสียงของนิวซีแลนด   

 

 

 

จากนั้น นําทานชม ธารนํ้าแข็งฟอกซ ธารน้ําแข็งนี้ไหลมาจากบริเวณท่ีมีหิมะปกคลุมอยูตลอดเวลาไปยังเขต

ปาดิบชื้นซึ่งอยูใกลทะเลเปนอยางมากและมีฝนตกอยางตอเนื่องลักษณะเชนนี้ไมสามารถพบไดในท่ีอ่ืน หรือ

อาจกลาวไดวาไมมีท่ีใดในโลกท่ีจะสามารถเขาถึงธารน้ําแข็งในอุณหภูมิปกติไดงายดายเชนนี้ (สําหรับทานที่มี

ความประสงคจะบินสํารวจธารนํ้าแข็ง FOX และ FRANZ JOSEP GLACIER  เดินสํารวจบนหิมะ กรุณา

แจงหัวหนาทัวรเพ่ือสํารองลวงหนา และไมรวมอยูในรายการทัวร) อิสระใหทุกทานถายภาพและสัมผัสกับ

ความสวยงามของธารน้ําแข็งแหงนีอ้ยางเต็มท่ี จากนั้นนําทุกทานเดินทางตอไปยัง เมืองฟรานซ โจเซฟ เมืองท่ี

ข้ึนชื่อเร่ืองธารน้ําแข็ง ไมนอยไปกวา เมืองฟอกซ นําทานชมจุดเดนของเมืองนี้คือ แมน้ํา ไวโฮ แมน้ําสีน้ํานม 

ซึ่งเกิดจากการละลายตัวของธารน้ําแข็ง ทําใหเกิดภาพประหลาดตาและนาจดจํา เปนอยางย่ิง  

 

 

 

 

 

 

SHOOTING TIP!! ในวันท่ีอากาศดีจะสามารถมองเห็นวิวซึ่งมีเงาสะทอนของเมาทคุกและเมาททาสมัน ฉาบผิวนํ้าใน

ทะเลสาบ จนกลายเปนวิวยอดฮิตบนโปสการด 

SHOOTING TIP!! 

ไมพลาดกับการแอ็ค

ทาถายภาพในมุมสุด

ฮิต กับรูปกวนๆท่ีมี

เฉพาะท่ีน่ีเทาน้ัน  
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คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บุฟเฟตสไตล WESTERN 

ที่พัก  SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER หรือเทียบเทา 

 

วันที่หกของการเดินทาง (6) เมืองโฮกติิกา – น่ังรถไฟสาย TRANZ ALPINE – เมืองไครสตเชิรช 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

  นําทานเดินทางสู เมืองโฮกิตกิา ซึ่งไดชื่อวาเปนเมืองท่ีนาเท่ียวท่ีสุดเมืองหนึง่ในฝงตะวนัตก เนื่องจากเมืองนี้

โดดเดนทางดานงานศิลปะและงานฝมือท่ีมีคุณภาพสูง ไมพลาดกับการผานชม หอนาฬิกาโบราณ ท่ีต้ังสวยเดน

เปนสงาอยูกลางเมือง มักจะเปนจุดดึงดูดนักทองเท่ียวใหมาเย่ียมชมท่ีนี่เปนท่ีแรก นอกจากนีเ้มืองโฮกิติกายัง

เปนศนูยกลางของหยกหรือหินสีเขียว ในสมัยโบราณชาเผาเมารีไดนํามาเปนเคร่ืองประดับและอาวุธ นําทุก

ทานเขาชม โรงงานหยก ซึง่เปนของฝากท่ีข้ึนชื่อของเมืองนี ้รวมท้ัง ติกิ เคร่ืองรางของเมารีท่ีแกะสลักไดอยาง

สวยงาม 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารสไตล WESTERN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําทานเดินทางสู สถานีรถไฟ ALPINE PASS ณ เมืองเกรเมาท นําคณะน่ังรถไฟสาย TranzAlpine ซึ่งวิ่ง

ระหวางฝงตะวันออกกับฝงตะวันตก เชื่อมระหวางเมืองไครสตเชิรชกับเมืองเกรเมาท ระหวางทางผานชมภาพ

บรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลปแหงซีกโลกใตท่ีไดรับการกลาวขานวาเปนเสนทางซึ่งโอบลอมดวย

ภูเขาหิมะและตนไมหลากสีท่ีมีการเปล่ียนไปตามฤดูกาลท่ีสวยท่ีสุด สลับกับภูเขาท่ีอุดมสมบูรณพรอมฝูงแกะท่ี

นารักยืนเรียงรายเล็มหญาชื่นชมทิวทัศนอันงดงามด่ังดินแดนเทพนิยายไปตลอดสองขางทางรถไฟ ภายใน

รถไฟนักทองเท่ียวจะพบกับความสะดวกสบาย ไดเพลิดเพลินกับภาพความงามของธรรมชาติทุงหญาสวยงาม

อันเขียวขจี พรอมท้ังฟารมตางๆตามแบบฉบับชาวเมารี จึงทําใหนักทองเท่ียวหลายคนท้ังท่ีพึ่งเคยมาหรือ

มาแลวหลายรอบตางก็อยากจะกลับมาเยือนท่ีแหงนี้อีก...เดินทางถึงเมืองไครสตเชิรช รถโคชรอรับแลว เมือง 

ไครสตเชิรช เมืองใหญเปนอันดับ 3 ของประเทศนิวซีแลนด และเมืองท่ีไดช่ือวาเปน “เมืองอังกฤษนอกเกาะ

อังกฤษ” 

คํ่า  บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารไทย เสิรฟเปาฮ้ือและกุงลอบสเตอร  

  พรอมไวนแดง 

ที่พัก  RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเทา 

 

วันที่เจ็ดของการเดินทาง  (7)  ไครสตเชิรช - กรุงเทพฯ 

เชา  บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม  

  อิสระใหทานพักผอนตามอัธยาศัย...นําทานชม เมืองไครสตเชิรช เมืองท่ีไดรับอิทธิพลโดยตรงจากอังกฤษ 

เปนเมืองใหญและเกาแกท่ีสุดของเกาะใต ประเทศนิวซีแลนด มีแมน้ําเอวอนไหลผานตัวเมืองกอใหเกิด

SHOOTING TIP!! ไมพลาดกับการบันทึกภาพตลอดเสนทาง กับ สายทรานสอัลไพนเอ็กซเพรสอันถือวาเปน 1 ใน 6 สาย

รถไฟท่ีสวยงามท่ีสุดติดอันดับโลก เรียกไดวาเปนอีกจุดหมายของนักเดินทางท่ัวโลกตองมาสัมผัส 
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ทัศนียภาพท่ีงดงาม มีความรมร่ืนของถนนทุกสาย และสวนดอกไมสวยงามอยูท่ัวเมืองไปหมด จนไดรับการ

ขนานนามวาเปน Garden City of the World ทําใหเมืองนี้ข้ึนช่ือเร่ืองความบริสุทธ์ิและใกลชิดกับธรรมชาติ มี

สถานท่ีทองเท่ียวมากมายสวยงามในเมืองไครสตเชิรช เชน จตุรัสวิกตอเรีย, กีวี่เฮาส, วิหารคาธีดรัล, สวน

พฤกษชาติและสวนสาธารณะแฮกลีย, พิพิธภัณฑแคนเทอรเบอร่ี เปนตน นําทานผานชมเมืองไครสตเชิรช... 

ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสู สนามบิน 

15.55  น.  ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯโดยสายการบิน เอมิเรตส เท่ียวบินท่ี  EK419 

01.10  น.  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ 
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อัตราคาบริการ 

ประเภทผูเดินทาง ลูกคาปกต ิ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) ลดทานละ 

135,900 

129,900 

122,900 

115,900 

17,000 

36,000 

130,900 

124,900 

117,900 

110,900 

17,000 

36,000 

133,400 

127,400 

120,400 

113,400 

17,000 

36,000 

***หมายเหตุ: อัตราคาบริการดังกลาว สาํหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 10 ทานข้ึนไป*** 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงคาบริการ หากมีผูเดนิทางไมครบตามจํานวน 

 

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก 

ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม 

ผูใหญ 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 1ทาน) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม ) 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกบั ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม ) 

พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม) 

มีตั๋วแลว (ผูใหญ) 

1309 

1249 

1179 

1109 

170 

949 

1309 

1249 

1179 

1109 

170 

949 

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน 

- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง 

- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก 

 

อัตราคาบริการน้ีรวม 

1. คาบัตรโดยสารเคร่ืองบิน ไป – กลับชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินท่ีไดระบุไวในรายการ  พรอมภาษี

สนามบินทุกแหง  

2. คาท่ีพัก  หองละ 2 ทาน  ตามโรงแรมท่ีระบุไวในรายการ  หรือระดับเดียวกัน 

3. คาอาหาร, คาเขาชม และคายานพาหนะทุกชนิด  ตามท่ีไดระบุไวในรายการ 

4. คาใชจายของมัคคุเทศกท่ีคอยอํานวยความสะดวกใหกับทานในตลอดการเดินทาง 

5. คากระเปาเดินทาง และคาประกันอุบัติเหตุในระหวางการเดินทางในวงเงนิ ทานละ  1,000,000.- บาท 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท เปนตน 

2. คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย และคาภาษมูีลคาเพิ่ม 

3. คาทําหนังสือเดินทาง 

4. คาภาษีเช้ือเพลิงทีท่างสายการบินอาจมกีารเรียกเก็บเพ่ิมเติมอีก !!!!! 
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เงื่อนไขการชําระเงิน: สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท 

ชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วัน 

• ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยส่ังจายในนาม บริษัท อิลิทฮอลิเดยแอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย)  จํากัด 

• ชําระโดยเงินสด 

• ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร  (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-6619788) 

  ชื่อบัญชี  บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด 

  ธนาคารกสกิรไทย     สาขา สุขุมวิท 18 (เอกเชน ทาวเวอร)   

  เลขที่  639-1-00263-9  บัญชีกระแสรายวัน 

 

การยกเลิก  :  กรุณาแจงลวงหนาอยางนอย 21  วนัทําการ มิฉะนัน้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินมดัจํา 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 14 วันทําการ ทางบริษัทฯ มีความจําเปนตองหกั 50% ของอัตราคาบริการ 

  กรณียกเลิกกอนการเดินทาง 7 วนัทําการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด 

 

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ี

รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายาม

สรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและ

ทารกในครรภ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางานหรือเพื่อการอ่ืนใดอัน

มิใชการทองเท่ียว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจอง

ทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ี

ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย 

(กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง

รบกวนผูเดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ

บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ใหแกลูกคาทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบ

ลวงหนากอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ 

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย  

โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วนั  ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ 

 หากยกเลิกกอนเดินทาง   7 วนั  ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ 

10. ในกรณีท่ีทานขอเปล่ียนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด

คาใชจายเพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปล่ียนชื่อต๋ัวเคร่ืองบินเทานั้น เวนแตต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาต

ใหเปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว 
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12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่องมาจาก

เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาส่ิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติ

สอไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน 

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ

ดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร

นั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไม

สามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวา

รายการทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือ

การปรับเปล่ียนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบ

กอนออกเดินทางไมนอยกวา 5 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวน

แต ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัย

ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด 

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัท

ฯ จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อใหทาน

สามารถเขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ี

ทองเท่ียวดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจาก

การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง 

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดย

ทานสามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย 

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถ

เลือกตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใต

ลักษณะตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา 

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะ

เดินทางไปทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป 

20. เมื่อทานจองทวัรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน 
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เอกสารในการขอวีซา 
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน (ถามีเลมเกาเอามาดวย) 

2. รูปถาย 2 รูป ขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว หรือ สีฟาออน 

3. สําเนาทะเบียนบาน  

4. สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน  

5. สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - นามสกุล (ถามี) 

6. สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) (ถาสามีหรือภรรยา คนใดคนหนึ่งไมไดเดินทางดวย ขอสําเนาบัตรประชาชนทานท่ีไมได

เดินทางมาดวย) 

7. หลักฐานการทํางาน 

พนักงาน - หนังสือรับรองการทํางาน ภาษาอังกฤษ (ตัวจริง) 

เจาของกิจการ - หนังสือรับรองบริษัท คัดลอกไมเกิน 3 เดือน 

เด็กนักเรียน - หนังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันการศึกษาเทานั้น (ภาษาอังกฤษ) 

8. หลักฐานการเงิน โดยใชสําเนาถายจากสมุดเงินฝากสวนตัวยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทจนถึงปจจุบัน  

ใชบัญชีออมทรัพย หรือ ฝากประจําเทานั้น หามใชบัญชีกระแสรายวัน 

9. เด็ก (อายุตํ่ากวา 18 ป) - กรณีเดินทางกับพอหรือแม แคคนเดียว ตองทําหนังสือยินยอมจากพอหรือแม เปน

ภาษาอังกฤษ 

   - กรณีไมไดเดินทางกับพอและแม ทําหนังสือยินยอมเดินทางจากท้ังพอและแม รวมท้ังขอ

เอกสารจากพอแม ทะเบียนบาน, สําเนาบัตรประชาชน, หนังสือรับรองการทํางาน, หลักฐานทางการเงิน (สําเนาสมุดเงนิ

ฝากยอนหลัง 6 เดือน อัพเดทยอดถึงปจจุบัน) 

10. วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรต และตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทาน้ัน) 

 

**เอกสารในการขอวซีา ตองเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน** 
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