Amazing New Zealand Tour 7 Days
ไครสทเชิรช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนสทาวน – นั่งกระเชาสูยอดเขาบอบสพีค
ลองเรือชมความงามมิลฟอรด ซาวน - วานากา
ฟอกกลาเซียร - รถไฟสาย ทรานซอัลไพน
พิเศษ !!! เมนูกุงมังกรและเปาฮื้อทะเลใต

กําหนดการเดินทาง

8 – 15, 23 – 29 พฤษภาคม 2561
13 – 19, 20 – 26 มิถุนายน 2561
6 – 12, 25 – 31 กรกฎาคม 2561

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

2

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั
ทะเลสาบเทคาโป – อนุ สาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ -ทไวเซิล

3

ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ

4

ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์

5

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์

6

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ -ไคร้สท์
เชิรช์

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
09.00 น.
12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 975
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งสินค้ ามากมายที่สนามบินประเทศ
สิงคโปร์
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 297

วันทีส่ องของการเดินทาง
09.30 น.

เทีย่ ง

คํา่

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั - ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-ทไวเซิล
เดินทางถึงเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์
ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทําฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือ
ฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว เซรั่ม
ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํา้ ในทะเลสาบมี
สีเขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีนาํ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับ
ธารนํา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุ สาวรียส์ ุนขั
ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้ ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะใน
ฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการ
ประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบนั หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่าน
หน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและ
ยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความ
งดงามดั่งภาพวาด ให้ ท่านแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขา
เม้ าท์ค้ ุกที่ถ่ายรูปได้ สวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์
เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขาเม้ าท์ค้ ุกโดดเด่นด้ วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะ
และธารนํา้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTELหรือ
เทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คํา่

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

ทไวเซิล–ครอมเวลล์–ควีนส์ทาวน์- กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีคและเล่นลูจ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมือง
ครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ทา่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนานา
ชนิดของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ชมเมืองควีนส์ทาวน์
เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่ กลางธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มนี าํ้ ใสเป็ นสีฟ้าแสน
สวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมาเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ด
ทําการให้ นักท่องเที่ยวทํากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีช่ อื เสียงไปทั่วโลกและเป็ น
กิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความ
สูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนํา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้ สะพาน หรือท่านจะเลือกนั่งเรือเร็ว
เจ็ทโบ๊ทที่ว่งิ ด้ วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่นาํ้ ที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่าง
ตื่นเต้ นสุด ๆ
(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อ
สอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทําได้หรือไม่เพราะ
ไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการจองใน
แต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สําหรับผู ้
ทีน่ ัง่ รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อเครื่องดืม่
ตามอัธยาศัย) นําท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ าที่น่ัง
ได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของ
เมืองควีนส์ ทาวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้ านเรือนที่ปลูกสร้ าง
ตามไหล่เขาพร้ อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่สี วยงามด้ านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วย
หิมะในฤดูหนาว และให้ท่านได้เล่นลูจ(Luge)คนละรอบซึ่งเป็ นรถเลื่อนที่อาศัย
ความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้ อมให้ ท่านได้ ต่นี เต้ นบนความสูงของยอด
เขาพร้ อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON /
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่
เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ
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เทีย่ ง

คํา่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คํา่

ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้ าง เข้ าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD
SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซ่ึงมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก
กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนํา้ แข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้ นาํ้
ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้ างโดยธรรมชาติ
ทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะ
สามารถมองสะท้ อนภาพภูเขา ซึ่งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ ท่านดื่มนํา้ แร่บริสทุ ธิ์
จากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมนํา้ ตกที่มีความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM
นําท่านล่องเรือสําราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนํา้ ตกอันสูงตระหง่านของ
นํา้ ตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้ าผา ชมแมวนํา้ นอนอาบแดดบนโขดหิน
อย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้น
ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON /
HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซี ยร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้ าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็ น
ภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นาํ มาผลิตไวน์ท่มี ีช่ือเสียงก่อนเข้ าสู่เมืองวานากา แวะชมเมือง
วานาก้ าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเู ขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทาํ ให้ เป็ น
เมืองที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อกี เมืองของนิวซีแลนด์
จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็ นภาพที่ท่านจะประทับใจ
ตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิน่ )
นําท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารนํา้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์
เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์
ของธารนํา้ แข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่าง
ไม่หยุด ธารนํา้ แข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม แบบตะวันตก
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียว
หรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนํา
อํานาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส
(TRANZ
ALPINE TRAIN ) ให้ ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อลั ไพน์
ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้ นทางซึ่งโอบ
ล้ อมด้ วยภูเขาหิมะ
และต้ นไม้ หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกับ
ภูเขาเขียวขจี
และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้ าชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามดั่ง
ภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจี น พร้อมชิมเมนู กงุ ้ มังกรและเป่ าฮื้ อทะเลใต้
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก CHRISTCHRUCH IBIS HOTEL / RENDEZVOUSE
HOTEL (หากต้องการพักห้องทีม่ ี 3 เตียงทางโรงแรมมีจาํ นวนจํากัด โรงแรม
อาจจะแนะนําให้จ่ายเพิ่มอีก 1 ห้อง เราจะแจ้งราคาให้ทราบอีกครัง้ )

เทีย่ ง

คํา่

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
เช้า
10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ - ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
************************
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อัตราคาบริการ

กําหนดการเดินทาง

8 – 15, 23 – 29 พฤษภาคม 2561
13 – 19, 20 – 26 มิถุนายน 2561
6 – 12, 25 – 31 กรกฎาคม 2561
ราคารวมตั๋ว

คณะผูเดินทาง

พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

ราคารวมตัว๋
กรกฎาคม2561

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

ผูใหญ
97,900.- บาท
98,900.- บาท
62,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ หญ
94,900.- บาท
95,900.- บาท
57,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ หญมีเตียง
88,900.- บาท
89,900.- บาท
54,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ หญไมมีเตียง
76,900.- บาท
77,900.- บาท
49,900.- บาท
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
14,900.- บาท
14,900.- บาท
14,900.- บาท
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หองทานที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
2,000.- บาท
ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป หรือ วีซาครอบครัวแลว หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเปนตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัวเทานั้น (เงื่อนไขการยื่นวี
ซาขึ้นอยูกับเอกสารของทาน ทางบริษัทฯ จะเปนคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร มากกวา 15 ทาน ขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิ่มขึ้น สวนขนาดของกรุปจะสามารถสรุปไดประมาณ 2 อาทิตยกอนเดินทาง
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแลวยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วใหได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขของตั๋วแบบหมูคณะ
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลาชา
หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือ
กอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
*** โรงแรมเกาะใตจะเปนแบบรีสอรทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจาก
แผนดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนดเปนการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแตละวัน
*** กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง
*** กรณีลูกคาจอยแลนด ไมใชตั๋ว ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมทําประกันการเดินทางให เนื่องจากไม
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม
*** ที่น่ังสําหรับกรุป
๊ ที่เราจองเป็ นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่ังด้ านหน้ าสุด(long leg seat)
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน (SQ)
 คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง) คารถรับสงระหวางนําเที่ยว คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
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คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
คาประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและคารักษาพยาบาลในตางประเทศคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับ
ผูเดินทางไปพรอมกรุปในระยะเวลาทองเที่ยวกับทัวรเทานั้น เงื่อนไขการคุมครอง
 หากลูกคาเดินทางไปกอนคณะ กรมธรรมประกันไมคุมครอง ตองทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกคาสามารถจัดทําเองได หรือ
กรุณาติดตอสอบถามกับทางบริษัทฯ
 ประกันการเดินทางจะไมคุมครองผูที่อายุต่ํา กวา 1 เดือนหรือเกิน 80 ปขนึ้ ไป (ตองทําประกันเพิ่ม)
 ลูกคาอายุ 1 ป -15 ป และ 76-80 ป คุมครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม
 ลูกคาที่ไมไดตรงตามเงื่อนไขกรมธรรมการเดินทาง ทานตองทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทางเอง
คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการ
บินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

ราคารวมวีซาแลว กรณีมีวีซานิวซีแลนดอยูแ ลว คืนใหทานละ 3,000 บาท
คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด หากตองการยื่นวีซาเดี่ยวจายเพิ่ม 2,500 บาท
หรือ จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซาเพิ่ม

อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปไกด คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่
โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมี
พนักงานยกกระเปาเพียงพอ
 ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถและไมแจกกระเปา
 ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
 ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด กอน 21
วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
 หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนดลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล
วีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
 สํ า หรั บ ส ว นที่ เหลื อ บริ ษั ท ฯ จะขอเก็ บ ค า ทั ว ร ทั้ ง หมดก อ นการเดิ น ทางอย า งน อ ย 14 วั น ทํ า การ หากไม ไ ด รั บ เงิ น ครบ
ทั้งหมดกอนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต )
คามัดจําทัวรจะถูกนําไปจายคาตั๋วเครื่องบิน คาโรงแรมและคาวีซาลวงหนาซึ่งไมสามารถเรียกเงินคืนได หากผูเดินทางยกเลิกหรือไม
สามารถเดินทางไดดวยเหตุผลไดก็ตามจะเปนไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจงลวงหนาไมนอยกวา 60วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
แจงลวงหนา 41 – 59 วัน กอนเดินทาง หักคามัดทานละ 30,000 บาท
แจงลวงหนา 31 – 40 วัน กอนเดินทาง หักคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
PAGE 7

แจงลวงหนา 1 – 20 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความลาชาของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ในตางประเทศ
เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของหามนําเขาประเทศเอกสารเดินทางไมถูกตองหรือ
ความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลวทางบริษัทฯไมอาจคืนเงินไห
ทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไมครบ
หรือตัวผูโดยสารเองตอบคําถามไมชัดเจน รวมถึงจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา
เมือง ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวางประเทศลาชา
เอกสารในการขอวีซา
 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
 รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทํางานอยู (ใชภาษาอังกฤษเทานั้น) สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท

ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน หรือ statement ยอนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 10 -15 วัน ทําการขึ้นอยูกับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ํากวา 16 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พรอมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบาน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปดเทอมใชสําเนา
บัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามีสําคัญมาก)
 กรณีถาเปนครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันไดเปนวีซา
ครอบครัว
 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเขา
ไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
 ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึงออกมา
จากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน จําเปนตองแจงใหเรา
ทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษัททั้งเลมเพื่อยื่นเปนวีซาเดี่ยวเทานั้นแลวตองมีเวลา
นําเลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถกู ปฎิเสธวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํารองขอวีซา
ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3. หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือนขอเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
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4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซาของทาน
ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไปทองเที่ยว
ยังตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวขางตนใหครบตามที่กําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นทองเที่ยว***

**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
(ขอมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอรมวีซา สําคัญมาก ขอใหทุกทานตอบความจริง แลวสงกลับใหเจาหนาที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด ........................................
ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู ...........................................................................................................................................โทรศัพท ......................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย ประเทศ............................................................
(ขอนี้สําคัญมาก หากขอมูลไมตรงตามความเปนจริงจะมีผลทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซาหรือออกไมทันวันเดินทาง)
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้ อง
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง)
10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
11. อาหาร
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
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