Romantic South Island Tour 7Days/5Nights
ไครสทเชิรช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนสทาวน - วานากา
ฟอกซกลาเซียร - รถไฟสาย ทรานซอลั ไพน – ชมปลาวาฬที่ไคคูรา


พิเศษ..ทานบุฟเฟตนานาชาติ บนยอดเขาบอบสพีค + ชมวิวอันงดงามของเมืองควีนสทาวน

กําหนดการเดินทาง

26 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ( ปใหม )
DAY

1
2
3
4

ITINERARY

กรุงเทพ – สิงคโปร – ไครสทเชิรช
ไครสทเชิรช ชมเมือง – แอชเบอรตั้น
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียสุนัขตอนแกะ
ทไวเซิ่ล – คอรมเวลส – ควีนสทาวน – นั่งกระเชาขึ้น
ยอดเขาบอบส พีค -วานากา
วานากา - พลัซซลิ่ง เวิลด - ทะเลสาบวานากา – ฟอกซ
กลาเซียร

5

ฟอกซกลาเซียร – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอัลไพน
ไครสทเชิรช

6

ไครสทเชิรช – ชมปลาวาฬที่ไคคูรา – ไครสทเชิรช

7

ไครสทเชิรช – สิงคโปร – กรุงเทพฯ
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ตารางเที่ยวบิน
วันบิน

เมือง

เที่ยวบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

วันที่ 1

26 ธันวาคม2561 กรุงเทพฯ-สิงคโปร (BKK-SIN)

SQ975

12.15-15.45

2.25 ชั่วโมง

วันที่ 2

26 ธันวาคม2561 สิงคโปร-ไครสทเชิรท
 (SIN-CHC)

SQ297

19.50-10-40+1

9.45 ชั่วโมง

วันที่ 7

01 มกราคม 2562 ไครสทเชิรท
 -สิงคโปร (CHC-SIN)

SQ298

12.00-17.40

10.50 ชั่วโมง

วันที่ 7

01 มกราคม 2562 สิงคโปร-กรุงเทพฯ (SIN-BKK)

SQ978

18.45-20.10

2.25 ชั่วโมง

วันแรก ( 26 ธันวาคม 2561)
09.30 น.
12.15น.
15.45 น.
19.50 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร – ไครสทเชิรช

คณะพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาหมายเลข 5 แถว K เคานเตอร
สายการบินสิงคโปรแอรไลน (SQ) เจาหนาที่คอยตอนรับพรอมบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูส ิงคโปร เที่ยวบินที่ SQ975
เดินทางถึง สิงคโปร เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางสู ไครสทเชิรช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันสอง ( 27 ธันวาคม 2561)
10.40 น.

เที่ยง

ไครสทเชิรช ชมเมือง – แอชเบอรตั้น - ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ
เดิน ทางถึ งเมื องไครสท เชิรช เกาะใต ป ระเทศนิ วซีแ ลนด เมื องที่ ใหญ เป น
อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด หลังผานการตรวจคนเขาเมือง เดินทาง
ผานฟารมนอยใหญสูเมืองแอชเบอรตัน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
เมืองแอชเบอรตัน เมืองที่อยูทุงราบแคนเทอรเบอรรีที่คนสวนใหญมีอาชีพ
ทําฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว ใหทานไดแวะชอปปงสินคาพื้นเมืองไมวาจะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว
เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเชนตุกตาแกะ
จากนั้ น เดิ น ทางต อ สู ทะเลสาบเทคาโป ที่ ส วยงามและเงี ย บสงบน้ํ า ใน
ทะเลสาบมีสีเขียวอมฟาหรือบางทานเรียกวาทะเลสาบสีน้ํานม สีพิเศษนี้เกิด
จากแรธาตุผสมกับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปไหลลงมาสู
ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุนัขตอนแกะ ที่เจาของฟารมให ความสําคัญ มาก
เพราะชวยเจาของในการตอนแกะในฟารมอันกวางใหญ และใกลๆกันนั้น
ทานจะไดเห็นโบสถขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่
เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนดที่ยังคงใชในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู
จากอดีตจนถึงปจจุบัน หากทานเขาไปดานในมองผานหนาตางออกมาดาน
นอกแลวทานจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม
ราวกับภาพวาด
นํ า ท านเดิ น ทางผ า นชมทะเลสาบปู ค ากิ ที่ มี ค วามงดงามดั่ งภาพวาด ให ท านแวะจุ ด ชมวิว ของ
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเมาทคุกสวยที่สุดของ อุทยานแหงชาติเมาทคุก บริเวณเทือกเขา
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ค่ํา

เซาทเทิรนแอลปที่มียอดเขาเมาทคุกที่โดดเดนดวยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร
น้ําแข็งปกคลุมตลอดป
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารในโรงแรม
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่สาม ( 28 ธันวาคม 2561)
เชา

เที่ยง

ทไวเซิ่ล – ครอมเวลล – ควีนสทาวน –นั่งกระเชาขึ้นยอดเขาบอบส พีค
วานากา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารในโรงแรม
นําทานเดินทางผานเมืองโอมารามา เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผานเมือง ครอมเวลล เมืองแหงสวน
ผลไม ใหทานไดแวะซื้อผลไมสด แหง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด
จากนั้นเดินทางตอสู เมืองควีนสทาวน นําทานขึ้นกระเชากอนโดลาสูยอด
เขาบ็อบสพีค เปนกระเชาที่นั่งได 4 คน ระยะทางขึ้นสูยอดเขา 730 เมตร
ทานจะไดสัมผัสความสวยงามของเมืองควีนสทาวนทั้งเมืองในมุมสูงที่ทาน
จะมองเห็นอาคารบานเรือนที่ปลูกสรางตามไหลเขาพรอมกับทะเลสาบวาคา
ทีปูที่สวยงามดานลาง ชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยหิมะในฤดูหนาว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต นานาชาติแบบทานไมอั้นบน
ยอดเขาบอบสพีค พรอมชมทิวทัศนอันงดงานของเมืองควีนสทาวน
นําทานเดินทางชมเมืองควีนสทาวน เมืองขนาดเล็กซอนตัวอยูกลาง
ธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีนา้ํ ใสเปนสีฟาแสนสวยที่นักทองเที่ยว
พลาดไมไดเลยที่จะตองมาเยือนเดินทางจากเมืองควีนสทาวนโดยรถวิ่งเลาะ
แมน้ําคาวารัว ใหทานไดแวะชมเรือเร็วเจ็ทโบท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาใหวิ่งดวยความเร็ว
และหมุนได 360 องศาพรอมคนขับที่มีความชํานาญเปนพิเศษ ใหทุกทานที่นั่งเรือมีความตืน่ เตนและ
สนุกสุดๆ แบบไมรูลืมและเปนความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
หลังจากนั้นนําทานผานชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเปนการกระโดดบันจี้แหงแรกของโลก
ที่เปดทําการใหนักทองเที่ยวทํากิจกรรมอันนา
ตื่นเตนนีจ้ นมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเปน
กิจกรรมที่จะพลาดไมไดเมือ่ ทานมาเที่ยว
นิวซีแลนดกระโดดจากสะพานดวยความสูง 43
เมตร สูพื้นน้าํ อันใสและเชี่ยวกราดใตสะพาน
(การนั่งเรือเร็วเจทโบทหรือกระโดดบันจี้เปนทัวรนอกรายการ กรุณาติดตอสอบถามราคาจาก
หัวหนาทัวร จะไมสามารถการันตีวาจะทําไดหรือไมเพราะไมไดจองลวงหนาจึงขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการจองในแตละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความตองการ

PAGE 3

ของคณะสวนใหญ สําหรับผูที่นั่งรถไปคันเดียวกันแตไมไดซื่อทัวรนี้สามารถ เดินเลน ถายรูป ซื้อ
ของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

ค่ํา

หลังจากนําทานเดินทางสู ทะเลสาบวานากา โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหวางทางที่เปนภูเขาสูง
ผานไรองุนที่นาํ มาผลิตไวนทมี่ ีชื่อเสียงกอนเขาสูเมืองวานากา แวะชมเมืองวานาการิมทะเลสาบที่
สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยูอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทําใหเปนเมืองที่มีทัศนียภาพทีส่ วยงามและนาอยู
อีกเมืองของนิวซีแลนด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม WANAKA EDGEWATER RESORT หรือเทียบเทา

วันที่สี่ ( 29 ธันวาคม 2561)
วานากา – พลัซซลิ่ง เวิลด – ทะเลสาบวานากา – ฟอกซกลาเซียร
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ใหทานไดเขาชม พลัซซลิ่ง เวิลด (PUZZLING WORLD) ใหทานได
ทองแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิติที่จะทําใหใหทานไดงวยงงกับภาพ
จําลองหรือภาพลวงตาที่แปลกและแตกตางจากความเปนจริง เปน
สถานที่ที่ออกแบบมาใหทา นไดทดลองสมองและถาทายความสามารถใน

เที่ยง

ค่ํา

การใชสายตาที่จะแยกแยะสิงตางๆออกจากโลกความเปนจริงและยังมี
โซนเขาวงกต (The Great Maze) ใหทานไดทดลองเขาไปเพื่อคนหา
ทางออกที่ถูกตองดวยตัวเองหาไมเจอก็ทางออกก็สามารถออกทางฉุกเฉิน
ไดเชนกัน จากนั้นเดินทางตอไปยังเมืองฮาสทผา นทะเลสาบและภูเขาสูงที่
สวยงามเปนภาพที่ทานจะประทับใจตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู ฟอกซ กลาเซียร ชมธารน้าํ แข็งอีกแหงหนึ่งที่อยูใน
เวสตแลนด เนชั่นแนลปารก ที่มีความสวยงามอยูในเขตปาฝนอีกแหง
หนึ่งชมความมหัศจรรยของธารน้าํ แข็งที่เคลื่อนลงมาอยางตอเนื่องตลอด
ทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอยางไมหยุด ธารน้ําแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับ
กับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หา ( 30 ธันวาคม 2561)
ฟอกซ กลาเซียร – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอัลไพน – ไครสทเชิรช
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนยกลางการผลิต
หินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันวาหินสีเขียวนี้จะชวยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสูตนและครอบครัว อิสระเชิญทานเลือกซื้อ
หยกเพื่อเปนของฝาก
PAGE 4

เที่ยง

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟอาเธอรพาส (TRANZ ALPINE TRAIN )
ใหทานนั่งรถไฟทรานซอัลไพน ระหวางทางผานชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเทือกเขาแอลปแหงซีกโลกใตทไี่ ดรับการกลาวขานวาเปนเสนทางซึ่งโอบ
ลอมดวยภูเขาหิมะและตนไมหลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับ
กับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะนารักยืนเรียงรายเล็มหญาชื่นชมทิวทัศนอัน
งดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่หก ( 31 ธันวาคม 2561)
ไครสทเชิรช – ชมปลาวาฬที่ไคคูรา – ไครสทเชิรช
เชา
รับประทานอาหารเชาภายในโรงแรม
นําทานเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใตสู เมืองไคคูรา ซึ่งเปนเมือง
เล็กๆนารักริมฝงทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแหงนี้เปนศูนยกลางของ
เมืองทาเรือลาปลาวาฬ ตั้งแตป ค.ศ. 1843-1922 และยังเปนเมืองที่อุดม
สมบูรณ เหมาะสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูรามีชอื่ เสียง
ดานการจัดทัวรชมปลาวาฬเปนอยางมาก และยังเปนเจาแรกในนิวซีแลนด
ที่จัดใหมีทัวรชมปลาวาฬ
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยูกับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไมสามารถออกเรือ
ได บริษัทฯจะคืนคาลองเรือใหในราคากรุปทัวรที่จองเอาไว และสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 4 ขวบไม
อนุญาตใหขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
บาย
นําทานลงเรือยอรชลําใหญที่มีความจุไดถึง 40-50 คน สูกลางทะเลเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณการผจญภัย ชมปลาวาฬยักษพันธุสเปริ์ม ซึ่งเปน
สัตวที่สงางามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอยางใกลชิด ทานอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ํา และอาจจะยังไดชมปลาวาฬอีก
หลากหลายพันธุที่แวะเวียนเขามาเยือนชายฝง ในบางฤดูกาลอีกดวย (ใชเวลาในการลองเรือประมาณ
2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสูเมืองไครสทเชิรช
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเทา
วันที่เจ็ด ( 1 มกราคม 2562)
ไครสทเชิรช – สิงคโปร – กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
หลังอาหารเชานําทานเดินทางสูสนามบินเมืองไครสทเชิรช
12.00 น.
เหิรฟาสู สิงคโปร โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร แวะเปลีย่ นเครื่องบิน
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18.45 น.
20.10 น.

ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
*****************************

กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการ
26 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ( ปใหม )

คณะผูเดินทาง
ผูใหญ
เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หองทานที่ 3 ลด

ราคารวมตั๋ว
99,900.- บาท
90,900.- บาท
83,900.- บาท
77,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาไมรวมตั๋วเครือ่ งบินตลอด
การเดินทาง
67,900.- บาท
61,900.- บาท
55,900.- บาท
50,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวรรวมคาวีซากรุป หรือ วีซาครอบครัวแลว หากทานตองการยื่นวีซาเดี่ยวกรุณาจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
มีเหตุจําเปนตองใชพาสปอรตตองยื่นวีซากอนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซากรุปหรือครอบครัวเทานั้น
(เงื่อนไขการยืน่ วีซาขึ้นอยูกบั เอกสารของทาน ทางบริษัทฯ จะเปนคนพิจารณา)
** จองดวน กรุปในเทศการปใหมปดกรุปกอนเดินทางประมาณ 45 วันกอนเดินทาง **

*** 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
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*** กรณีลูกคาจอยแลนด ไมใชตั๋ว ไมไดเดินทางพรอมคณะตั้งแตเมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมทําประกันการเดินทางให
เนื่องจากไมตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม
*** ที่นั่งบนเครือ่ งจะเปนแบบกรุปโดยทางสายการบินจะจัดใหเปนกลุม ไมใชที่นั่งแบบดานหนาสุด(No long leg seat )
อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง โดยสายการบินสิงคโปร แอรไลน (SQ)
 คาโรงแรมที่พก
ั (สองทานตอหนึ่งหอง) คารถรับสงระหวางนําเที่ยว คาเขาชมสถานที่ตา งๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ดระบุในรายการ คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี
 คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม )
 คาน้ํามันจากสายการบิน ณ วันที 23 มิถน
ุ ายน 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษี
น้ํามันของสายการบินหากมีการเปลีย่ นแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 คาวีซากรุปหรือครอบครัวแบบทองเที่ยวประเทศนิวซีแลนด หากตองการยื่นวีซาเดี่ยวจายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จําเปนตองใชพาสปอรตไมยื่นพรอมคณะ ตองจายคาวีซาเพิ่ม
อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 กรณีที่ตองมีแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ
่ าย 3%
 คาหัวหนาทัวรรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
 คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน
 คาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไมมีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมสวนใหญไมมีพนักงานยกกระเปาเพียงพอ
 ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ และไมแจกกระเปา
 ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวรและการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามัดจําเปนจํานวน 30,000.- บาท ตอการจองทัวรหนึ่งทาน
ทานตองเตรียมเอกสารใหทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับทานในการทําวีซา เขาประเทศนิวซีแลนดกอน 30
วันทํางาน หรือกอน 4 สัปดาห
หากทานจองและใหเอกสารในการทําวีซาเขาประเทศนิวซีแลนดลาชา ไมทนั กําหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล
วีซาของทานไมผาน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามัดจําทั้งหมด
สําหรับสวนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บคาทัวรทั้งหมดกอนการเดินทางอยางนอย 30 วันทําการสําหรับทานที่รอผล
วีซา หรือหากผลวีซาผานแลวขอชําระยอดคาใชจายทั้งหมด หากบริษัทฯ ไมไดรับเงินครบทั้งหมดกอนวันเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการใหบริการ
เมื่อทานตกลงชําระคามัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมดแลว ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดอานเงื่อนไขและยอมรับขอตกลงตางๆ
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
- กรณีออกตั๋วแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคาตั๋ว
 แจงยกเลิกลวงหนา 1-45 วัน กอนเดินทาง ไมสามารถคืนเงินคาทัวรทั้งหมดเพราะเปนชวงพีค (เทศกาลปใหม
เราจายเงินลวงหนาใหโรงแรมและที่เที่ยวกอนเดินทาง 1 เดือน )
 แจงยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขาประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไมมี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลาชาของสายการบิน โรงแรมทีพ่ ักใน
ตางประเทศ เหตุการณทางการเมืองการประทวงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู
เดินทางเปนสําคัญ
- บริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทางเขาประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของหามนําเขาประเทศ เอกสารเดินทางไมถูกตองหรือความประพฤติสอไปในทางเสือ่ มเสียหรือดวยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว
- ทางบริษัทฯไมคืนเงินใหทานไดไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน
บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่สถานทูต
ปฏิเสธออกวีซาอันสืบเนื่องมาจากตัวผูโดยสารเองที่ใหเอกสารมาไมครบถวนตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่
ทานใหขอมูลสวนตัวที่เปนเท็จในการขอวีซา บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ไทยงดออกเอกสารเขาเมืองใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย บริษัทฯจะไม
รับผิดชอบคาตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ทานออกตั๋วเองเพื่อตอเครื่องในกรณีที่สายการบินระหวาง
ประเทศลาชา
เอกสารในการขอวีซานิวซีแลนด* เทศการปใหมควรยื่นวีซากอนเดินทาง 30 วัน*
 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน และถายสําเนาหนาที่มีการเดินทางเขา-ออก หรือมีวีซาติดมาทั้งหมด
(สําคัญมาก)
 รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ที่ทํางานอยู (ใชภาษาอังกฤษเทานั้น) สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทัง้ หมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท

ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน หรือ statement ยอนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 30 วันเพราะเปนชวงเทศการปใหมหรือขึ้นอยูกับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ํากวา 16 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พรอมเอกสาร
สําเนา ทะเบียนบาน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปด
เทอมใชสาํ เนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามีสําคัญมาก)
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กรณีถาเปนครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันไดเปนวีซา
ครอบครัว
 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพททส
ี่ ามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา
กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยืน่ หนังสือเดิน
ทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
 ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 30 วัน ชวงเทศการปใหม หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไม
สามารถดึงออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม
หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน
จําเปนตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษัททั้งเลมเพื่อยื่นเปนวีซาเดี่ยว
เทานั้นแลวตองมีเวลานําเลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซา หากทาน
ไมแจงใหทราบ บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซา
1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่นคํา
รองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
3.
หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนื่องมาจากการใชหลักฐานปลอม
บิดเบือน
ขอเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
4. กรณีทที่ านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา
ของทาน ขึ้นอยูกับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานที่มเี อกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทางไป
ทองเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวขางตนใหครบตามที่กําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา
**ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นทองเที่ยว**

**** 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. ที่อยูปจจุบนั (ที่ติดตอไดสะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย .........................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบนั .............................................. 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 ...............................................................................ที่
อยู ......................................................................... รหัสไปรษณีย ............โทรศัพท .......................................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธการวีซาหรือไม
ไมเคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 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 หองพักผูใหญ 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. รีเควสที่นงั่ .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหนาตาง/อื่นๆ) (ทางบริษัทฯ จะแจงทางสายการ
บินฯ ตามที่รีเควสมา แตไมสามารถการันตไดเลย ขึ้นอยูกับพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุปทัวรเปนหลัก)
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