PARADISE TOUR (NEW YEAR CELEBRATION) by SQ
เกาะเหนือ – เกาะใต 9 วัน 7 คืน
 อ็อคแลนด – โรโตรัว- เทาโปทะเลสาบที่ใหญที่สุดของประเทศ
 ไครสตเชิรช - ชมเมือง- ทะเลสาบพูคากิ – ทะเลสาบเทคาโป ลองเรือชมโลมาที่ เมืองอะคารัว
 ดะนีดิน - ชมปราสารทลารนัคแหงเมืองดะนีดิน

 ชมโชวการแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
พิเศษ !!! เปาฮื้อทะเลใตเสิรฟ + กุงมังกรรสเลิศ
ชิมปลาแซลมอนที่ฟารม / และพิเศษ..อาหารไทย 1 มื้อ + อาหารญี่ปุน 1 มื้อ

กําหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปใหม)
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – สิงคโปร – อ็อคแลนด

2

อ็อคแลนด – ชมเมือง – สกายทาวเวอร

3

หมูบานฮอบบิท – อโกรโดม – โรโตรัว

4

โรโตรัว – ศูนยวัฒนธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อค
แลนด

5

อ็อคแลนด - ดะนีดิน - ชมปราสาทลารนัค

6

ดะนีดิน – เมารากิ – โอมารามา – ฟารมปลาแซลมอน –
ทะเลสาบเทคาโป –ฮนุสาวรียสุนัขตอนแกะ – แอชเบอรตัน

7

แอชเบอรตั้น – ไครสตเชิรช ชมเมือง

8

ไครสตเชิรช – อะคารัว ลองเรือชมโลมา – ช็อปปงไครสต
เชิรช

9

ไครสทเชิรช – สิงคโปร – กรุงเทพฯ
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ตารางเที่ยวบิน
วันบิน

เมือง

เที่ยวบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

วันที่ 1

25 ธันวาคม 2561 กรุงเทพฯ-สิงคโปร (BKK-SIN)

SQ977

15.40-19.15

2.25 ชั่วโมง

วันที่ 2

25 ธันวาคม 2561 สิงคโปร-อ็อคแลนด (SIN-AKL)

SQ285

22.25-13.20+1

9.40 ชั่วโมง

วันที่ 4

29 ธันวาคม 2561 อ็อคแลนด-ดะนีดิน (AKL-DUD)

NZ675

1220-1410

1.20 ชั่วโมง

วันที่ 9

2 มกราคม 2562 ไครสตทเชิรช-สิงคโปร (CHC-SIN)

SQ298

12.00-17.40

10.50 ชั่วโมง

วันที่ 9

2 มกราคม 2562 สิงคโปร-กรุงเทพฯ (SIN-BKK)

SQ978

18.45-20.10

2.25 ชั่วโมง

วันแรก (25 ธันวาคม 2561)
กรุงเทพฯ – สิงคโปร – อ็อคแลนด
12.30 น.
คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 แถว K เคานเตอร
สายการบินสิงคโปรแอรไลน (SQ) เจาหนาที่คอยตอนรับพรอมบริการเอกสารการเดินทาง
15.40 น.
เหิรฟาสู สิงคโปร โดยเที่ยวบินที่ SQ 977
19.15 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร เพือ่ แวะเปลีย่ นเครื่องบิน
22.25 น.
ออกเดินทางสู อ็อคแลนด โดยเที่ยวบินที่ SQ 285
วันที่สอง (26 ธันวาคม 2561)
อ็อคแลนด – ชมเมือง – สกายทาวเวอร
13.20 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเมืองอ็อคแลนด เกาะเหนือประเทศนิวซีแลนด หลังผานการตรวจ
คนเขาเมืองนําทานชมเมืองอ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่งของ
ประเทศ โดยเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจ การคา การศึกษา
การเงิน นําทานชมทาเรือริมอาวที่แสนงดงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา
ชมสะพานฮารเบอร
นําทานผานชมยาน Queen Street เปนถนนสายสําคัญยานการคา
และตึกสําคัญของเมือง ผานชมยาน Parnell Village ที่ไดรับการกลาว
ขานวาเกาแกและสวยงาม รวมถึงนั่บรถภานชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม และ
ดอกไมโดยเฉพาะดอกกุหลาบเปนจํานวนมาก
หลังจากนั้นนําทานขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตร โดดเดน
เปนสัญลักษณสงางามของโอคแลนด สกาย ทาวเวอร จัดเปนสิ่งปลูกสรางที่สูงทีส่ ุดในซีกโลกใต
เปดใหบริการตั้งแตเดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยดานบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมือง
โอคแลนดไดกวางไกลกวา 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแหงนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของ สกายซิตี้
คอมเพล็กซ ซึ่งประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง รานอาหาร บาร คาเฟ
และโรงแรม เรียกไดวามีครบทุกอยางไวคอยใหบริการ
ค่ํา
รับประทานค่ํา ณ.ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ัก AUCKLAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา
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วันที่สาม (27 ธันวาคม 2561 )
หมูบานฮอบบิท – อโกรโดม – โรโตรัว
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมูบานของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE
SET) สัมผัส ประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทําภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ เรื่อง
ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ ฮอบบิต ขอผูกํากับ เซอรป
เตอร แจคสัน ใหทานไดชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟารมเลี้ยง
แกะ ที่มีพื้นที่มากกวาพันเอเคอร ประกอบกับวิวทิวทัศนของ
เทือกเขา ไคไมเรนจ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นําชม
หมูบานฮอบบิทในภาพยนตรดังเรื่อง The Hobbit มีจํานวน 44
หลัง แตละหลังถูกออกแบบใหแตกตางกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็ปลูก
ดอกไมสวยงามหนาบาน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางตอดวยรถโคชสู เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไป
ดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
เพราะเปนเมืองที่มีความรอนจากใตดินที่สามารถปรุงอาหารได
โดยการนําเนื้อสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูงจนกวาจะสุก
อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกวาฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมือง
โรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่สําคัญของเกาะเหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมามากที่สุด
นําทานสู อะโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดง
ของแกะพันธุต างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีใหทาน ชมและโชวความสามารถของสายพันธุ ใหทาน
สัมผัสถึงความนารักของการปอนอาหารเจาแกะตัวนอย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขน
แกะ และการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั ROTORUA HOLIDAY INN HOTEL หรือเทียบเทา
ค่ํา
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
วันที่สี่ (28 ธันวาคม 2561)
โรโตรัว – ศูนยวัฒนธรรมเมารี – ทะเลสาบเทาโป – อ็อคแลนด
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม
ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเปนศูนยฝกหัดงานดานการ
ฝมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม และการทอเครือ่ งนุงหม
พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรยที่เกิดขึ้นจากพลัง
ความรอนใตพิภพที่พวยพุง จากพื้นดินโดยผสมแรธาตุตางๆ ตาม
ธรรมชาติ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารอาหารไทย
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จากนั้นเดินทางสู ทะเลสาบเทาโป ซึ่งเปนทะเลสาบทีใ่ หญทสี่ ุดของประเทศนิวซีแลนดและเปน
แหลงที่อยูของปลาเทราสีรงุ นําทานชมน้ําตกฮูกา อันงดงามของแมน้ําไวคาโตกระโจนผานชองเขา
แคบ ๆ และขามชั้นหินสูง 11 เมตร กลายเปนน้ําตกที่สวยงามยามตองแสงแดด
นอกจากนี้ยังไหทานไดชมการนั่งเรือเร็วเจทโบท ทีต่ ื่นเตนของเกาะเหนือ และชมการกระโดด
บันจี้ที่เปนกีฬายอดนิยมเพื่อทดสอบความกลาจากนักทองเที่ยวทัว่ โลกเมื่อมาเยือนนิวซีแลนด

ค่ํา

(รายการเจ็ทโบทและการกระโดดบันจี้ เปนทัวรนอกรายการ สําหรับทานทีต่ องการจะรวมสนุกกับ
กิจกรรมตางๆ กรุณาติดตอหัวหนาทัวร)
นําทานเดินทางสู เมืองออคแลนด ใหทานไดอิสระในการชอปปง ชมเมืองหรือจะเลนคาสิโนตาม
อัธยาศัย
รับประทานค่ํา ณ.ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ัก AUCKLAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา (29 ธันวาคม 2561 ) อ็อคแลนด - ดะนีดิน - ชมปราสาทลารนัค
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางออกจากโรงแรม เพื่อไปยังทาอากาศยานภายในประเทศเมืองอ็อคแลนด ใหทานทํา
การเช็คอินที่เคาทเตอรสายการบิน แอรนิวซีแลนด
11.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน แบบญี่ปนุ ณ รานอาหารในสนามบิน
12.20 น.
ออกเดินทางสูเมืองดะนีดินโดยสายการบิน แอรนิวซีแบนด เที่ยวบินที่ NZ675
14.10 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองดะนีดิน นําทานเขาสูต ัวเมืองดะนีดินเมืองที่เคยเปนเมืองใหญที่สุดใน
นิวซีแลนดในยุคตื่นทองและไดชื่อวาเปนเมืองแหงสกอตแลนดผานชม
สถานที่สําคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเปนมหาวิทยาลัย
แหงแรกของนิวซีแลนด ชมอาคารของสถานีรถไฟฟาที่เกาแกผานชม
สวนรุกชาติแหงเมืองดะนีดินที่ตกแตงอยางสวยงาม นําทานชม
ปราสาทลารนัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด
แหงเดียวในนิวซีแลนด ปราสาทนี้เปนบานสวนตัวของตระกูลบารเกอร
ใชเวลาหลายปในการปรับปรุงปราสาทใหคงเดิมอยางตระการตาให
ทานเขาชมการตกแตงภายในที่สวยงาม อาทิเชน เฟอรนิเจอรและ
เครื่องใชในสมัยกอน และหองตางๆมากมาย ปราสาทแหงนี้อยูบนเนิน
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ค่ํา

เขาสูงที่ทานสามารถมองจากหนาตางเห็นวิวอันงดงามของอาวโอทาโกแหงเมืองดะนีดินและทอง
ทะเลอันสวยงาม
รับประทานอาหารค่ํา แบบตะวันตก ณ.หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูที่พกั โรงแรม DUNEDIN CITY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก (30 ธันวาคม 2561 ) ดะนีดิน – เมารากิ – โอมารามา – ฟารมปลาแซลมอน – ทะเลสาบเทคาโป –
อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ – แอชเบอรตัน
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมืองดะนีดินสูหาดเมารากิที่มีลักษณะหาดทรายมีหินรูปทรงแปลกตาที่หาชมได
ยากและไมมีที่ไดเหมือน มีลักษณะเปนลูกกลมๆเหมือนลูกฟุตบอลปก
คลุมกลาดเกลือ่ นไปทั่วพื้นทีห่ าดทรายและโขดหิน โดยคลื่นน้ําทะเลที่
พัดสาดขึ้นลงหาดนี้อยูเปนประจําสม่ําเสมอเปนเวลาหลายหมื่นป ทํา
ใหมันเปนสิ่งมหัศจรรยอยางหนึ่งที่ธรรมชาติของนิวซีแลนดไดรังสรรค
ขึ้น ตอจากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองโอมารามาอันเปนประตูสู 2
ทะเลสาบที่งามลือชื่อประดุจภาพเขียนของจิตรกรลือชื่อ คือทะเลสาบปู
คากิกับทะเลสาบเทคาโป
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว
นําทานเดินทางสู ฟารมแซลมอน ที่คณ
ุ ภาพสูงและรสชาติเยืย่ มเปน
ฟารมแซลมอนที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด ใหทาน
ไดลิ้มรสแซลมอนแสนอรอยหรือจะซื้อเปนของฝากคนทางบานก็เปนที่
ยอดนิยมอยางมากจากนั้นนําทานเดินทางผานชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแหงชาติเมาทคุก บริเวณเทือกเขาเซาท
เทิรนแอลป ยอดเขาเมาทคกุ ที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร บนปลายสุด
ของยอดเขามีหิมะและธารน้าํ แข็งปกคลุมตลอดป เดินทางตอสู
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ําในทะเลสาบมีสีเขียวอม
ฟาหรือบางทานเรียกวาทะเลสาบสีน้ํานม สีพิเศษนี้เกิดจากแรธาตุผสม
กับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปไหลลงมาสูทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ
ที่เจาของฟารมให
ความสําคัญมากเพราะชวยเจาของในการตอนแกะในฟารมอันกวางใหญ
และใกลๆกันนั้นทานจะไดเห็นโบสถขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็ก
ที่สุดในประเทศนิวซีแลนดทยี่ งั คงใชในการ
การประกอบพิธีทางศาสนาอยูจากอดีต
จนถึงปจจุบัน หากทานเขาไปดานในมอง
ผานหนาตางออกมาดานนอกแลวทานจะ
ประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและ
ยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
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ค่ํา

จากนั้นเดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน เมืองที่อยูทุงราบแคนเทอรเบอรรีที่คนสวนใหญมีอาชีพทํา
ฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว ใหทานไดแวะชอปปงสินคาพื้นเมืองไมวาจะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว
เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเชนตุก ตาแกะ
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เจ็ด (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) แอชเบอรตนั้ – ไครสตเชิรช ชมเมือง
เชา
รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
นําทานเดินทางจากเมืองแอชเบอรตั้น เขาสูเมืองไครสตเชิรช นําทานชม แอนตารกติกเซน
เตอร โดยเปนพิพิทภัณฑที่เปนแหลงรวบรวมความรู
เกี่ยวกับทวีปแอนตารกติกาซึ่งเปนทวีปที่ถูกปกคลุม
ดวยน้ําแข็งอยูทางใตสุดของโลกหางจากประเทศ
นิวซีแลนดไปประมาณ 5,000 กิโลเมตร ภายในจะมี
การนิทรรศการจัดแสดงเครื่องมืออุปกรณที่ใชอยูใน
ทวีปแหงนี้รวมถึงสัตวที่อาศัยอยู อาทินกเพนกวินสจกั รพรรดิ อิสระใหทานชมภายในพิพิทภัณฑ
และรวมสนุกกับกิจกรรมมากมายภายใน
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารอาหารจีน
นําทานชม เมืองไครสทเชิรช ที่ไดรับสมญานามวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผานชม
สวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการ
ประจําเมือง ชมความงามของ แมน้ําเอ
วอน (AVON) ที่ไหลผานกลางเมืองอยาง
สงบเยือกเย็น ทานจะไดเห็นคนถอเรือไป
ตามสายน้ําทีไ่ หลเอื่อย มีกิ่งหลิวระยาอยู
เหนือน้ํา เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผูดีไมมีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร
จากนั้นนําทานขึ้นสู ยอดเขาแคชเมียร ยอดเขาสูงที่ทานจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงาม
ของเมืองไครสทเชิรช
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ.ภัตตาคารอาหารจีน (พิเศษ เปาฮื้อทะเลใต + กุงมังกรรสเลิศ)
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่แปด (1 มกราคม 2562)
ไครสตเชิรช – อะคารัว ลองเรือชมโลมา – ช็อปปงไครสตเชิรช
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากไครสทเชิรชสู เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติ
กแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในป ค.ศ.
1840 ใหทานชมเมืองอะคารัวที่ยังมีรานอาหารและถนนตางๆที่มีขื่อ
เปนภาษาฝรั่งเศสทีใ่ ชมาจนถึงปจจุบัน จากนั้นนําทานลองเรือชมโลมา
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เที่ยง

ค่ํา

เฮกเตอรตวั เล็กแสนนารัก สําหรับตัวผูตวั มีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร
แลน้ําหนักอยูที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบไดในอาวแหงนี้
และบริเวณใกลเคียง โลมาเฮกเตอรเปนมิตรกับคนและชอบวายเลนใกล
ๆ เรือทําใหเราสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนเวลากระโดดหรือวาย
ตามผิวน้ําและอาหารในอานแหงนี้ที่มีปลาชุกชุม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานชม เมืองไครสทเชิรช ที่ไดรับสมญานามวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผานชม
สวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการประจําเมือง ชมความงามของ แมน้ําเอวอน (AVON) ที่
ไหลผานกลางเมืองอยางสงบเยือกเย็น ทานจะไดเห็นคนถอเรือไปตาม
สายน้ําที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระยาอยูเหนือน้ํา เหมือนในสวนสาธารณะ
กลางเมืองผูดีไมมีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร จากนั้นนําทานขึ้นสู
ยอดเขาแคชเมียร ยอดเขาสูงที่ทานจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอัน
งดงามของเมืองไครสทเชิรช
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พักโรงแรม RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่เกา (2 มกราคม 2562) ไครสทเชิรช – สิงคโปร – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหารนําทานเดินทางสูทาอากาศยานนานาชาติไครสตเชิรช
12.00 น.
เหิรฟาสู สิงคโปร โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทางถึงทาอากาศยานชางงี สิงคโปร แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
18.45 น.
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
20.10 น.
เดินทางกลับถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิสมุทรปราการ... โดยสวัสดิภาพ
****************************************
]
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กําหนดการเดินทาง 25 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปใหม)

อัตราคาบริการ
คณะผูเดินทาง

ผูใหญ
เด็กพักกับ 1 ผูใ หญ
เด็กพักกับ 2 ผูใ หญมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ หญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หองทานที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดินทาง

119,900.- บาท
108,900.- บาท
97,900.- บาท
91,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

85,900.- บาท
79,900.- บาท
74,900.- บาท
69,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป หรือ วีซาครอบครัวแลว หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม 2,500
บาท หรือมีเหตุจําเปนตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซากรุปหรือ
ครอบครัวเทานั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซาขึ้นอยูกับเอกสารของทาน ทางบริษัทฯ จะเปนคนพิจารณา)

** จองดวน เพราะเปนเทศการปใหม จะปดกรุปกอนเดินทาง 45 วัน **
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแลวยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วใหได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขของตั๋วแบบ
หมูคณะ
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ลาชา หรือจํานวนผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจอง
ทัวรหรือกอนเดินทางอยางนอย 10 วัน เพือ่ แจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขนึ้ อยูกับสายการบินจะ
พิจารณาให
*** โรงแรมเกาะใตจะเปนแบบรีสอรทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความ
ปลอดภัยจากแผนดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนดเปนการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแตละวัน
*** กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบหรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรบั อนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคน
เขาเมือง
*** กรณีลูกคาจอยแลนด ไมใชตั๋ว ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมทําประกันการเดินทางให
เนื่องจากไมตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม
*** ที่นั่งบนเครือ่ งจะเปนแบบกรุปโดยทางสายการบินจะจัดใหเปนกลุม ไมใชที่นั่งแบบดานหนาสุด (No long leg seat )
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อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน (SQ)
 คาโรงแรมที่พก
ั (สองทานตอหนึ่งหอง) คารถรับสงระหวางนําเที่ยว คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )
 คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที 23 มิถุนายน 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษี
น้ํามันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด หากตองการยื่นวีซาเดี่ยวจายเพิ่ม 2,500 บาท
หรือ จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซาเพิ่ม
อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัม สําหรับสายการบิน
ระหวางประเทศและ 23 กิโลกรัม สําหรับบินภายในประเทศ)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครือ
่ งดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปหัวหนาทัวรรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
 คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
 คาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมสวนใหญไมมพี นักงานยกกระเปาเพียงพอ
 ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ และไมแจกกระเปา
 ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนดกอน 21
วันทํางาน หรือกอน 3 สัปดาห
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนดลาชา ไมทันกําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และ
ผลวีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทงั้ หมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการสําหรับทานที่
รอผลวีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอน
วันเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลง
ตางๆ ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว
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การยกเลิก(ปใหม)
 แจงยกเลิกกอนการเดินทาง 60 วันทําการคืนคามัดจํา 30,000.- บาท.
 แจงยกเลิกลวงหนา 46 -59 วัน กอนเดินทาง ยึดคามัดจําทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซาจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดคามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว
 แจงยกเลิกลวงหนา 1 - 45 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทง
ั้ หมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาล
ปใหมเราจายเงินลวงหนาใหโรงแรมและที่เที่ยวกอนเดินทาง 1 เดือน )
 แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองการประทวงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวก
ของผูเดินทางเปนสําคัญ
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสื่อมเสียหรือดวย
เหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
- ทางบริษัทฯไมคนื เงินใหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต
ปฏิเสธออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเองที่ใหเอกสารมาไมครบถวนตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่
ทานใหขอมูลสวนตัวที่เปนเท็จในการขอวีซา
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย บริษัทฯจะ
ไมรับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวาง
ประเทศลาชา
เอกสารในการขอวีซานิวซีแลนด
 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซา
 ติดมา
ทั้งหมด (สําคัญมาก)
 รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 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 (การยื่นวีซาในชวงเทศกาลปใหมประมาณ 25-30 วัน ทําการขึ้นอยูกับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ํากวา 16 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พรอม
เอกสารสําเนา ทะเบียนบาน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
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หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปด
เทอมใชสําเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามีสําคัญมาก)
กรณีถาเปนครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันไดเปนวี
ซาครอบครัว
กรุณาใสหมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือ
เดินทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
ระยะเวลาในการยื่นวีซาเทศการปใหม 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถ
ดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม
หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน
จําเปนตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษัททั้งเลมเพือ่ ยื่นเปนวีซา
เดี่ยวเทานัน้ แลวตองมีเวลานําเลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวี
ซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถกู ปฎิเสทวีซา
 1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยืน
่
คํารองขอวีซา ใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
 3.
หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือน
ขอเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
 4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูตยกเลิกวี
ซาของทาน ขึน้ อยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึน้ อยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตวั แทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารทีข่ อไวขางตนใหครบตามที่กาํ หนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะ
ยื่นทองเที่ยว**
**** เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงตางๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู............................................................................................................. รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูกินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด .................................
ที่อยูปจจุบัน (ที่ติดตอไดสะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู
......................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท .......................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม
ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ.................................
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใ หญ 2 ทาน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.4 หองพักผูใ หญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ.............................................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) .................................................
13. ตองการเลือกที่นั่ง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) ไมใชที่นั่งดานหนา (No long
leg seat)
(ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการบินฯ ตามที่รีเควสมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทาง
กรุปทัวรเปนหลัก)
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