Romantic South Island Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ ทาวน์ - วานาก้ า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ - ชมปลาวาฬทีไ่ คคูร่า
พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติบนยอดเขาบ๊ อบพีคพร้ อมชมวิว และชมการแสดงฮาก้า
ของชาวเมารี

กำหนดกำรเดินทำง

27 ธันวำคม 2560 - 2 มกรำคม 2561 ( ปี ใหม่ )

ตารางเทีย
่ วบิน
ว ันบิน

เมือง

เทีย
่ วบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

วันที่ 1

27 ธันวาคม2560 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (BKK-SIN)

SQ975

12.15-15.45

2.25 ชัว่ โมง

วันที่ 2

27 ธันวาคม2560 สิงคโปร์-ไคร ้สท์เชิรท
์ (SIN-CHC)

SQ297

19.50-10-40+1

9.45 ชัว่ โมง

วันที่ 7

2 มกราคม 2561 ไคร ้สท์เชิรท
์ -สิงคโปร์ (CHC-SIN)

SQ298

12.00-17.40

10.50 ชัว่ โมง

วันที่ 7

2 มกราคม 2561 สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (SIN-BKK)

SQ978

18.45-20.10

2.25 ชัว่ โมง

วันแรก ( 27 ธันวำคม 2561) กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ไคร้สท์เชิ รช์
09.30 น.
12.15น.
15.45 น.
19.50 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 5 แถว K เคำน์เตอร์ สำยกำรบิ น
สิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสูส่ งิ คโปร์ เทีย่ วบินที่ SQ975
เดินทางถึง สิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิ รช์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 297

วันสอง ( 28 ธันวำคม 2561)

10.40 น.

เที่ ยง

ไคร้สท์เชิ รช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ตนั ้ - ทะเลสำบเทคำโป ชมอนุสำวรียส์ ุนัขต้อนแกะ

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ
สามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง นาท่านชมเมือง
ไคร้สท์เชิร์ช อาคารบ้านเรือนทีก่ าลังสร้างขึน้ มาใหม่หลังเหตุการณ์ แผ่นดินไหว
เมือ่ หลายปี กอ่ น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร
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เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วนใหญ่มอี าชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ
หรือฟาร์มวัว ให้ทา่ นได้แวะช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว
เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือจะชือ้ ของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ จากนัน้ เดินทางต่อสู่
ทะเลสำบเทคำโป ทีส่ วยงามและเงียบสงบน้ าในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้าหรือ
บางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ านม สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ าแข็ง
ของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียส์ ุนัขต้อน
แกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะใน
ฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD
โบสถ์ท่เี ล็กที่สุด ในประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ ท่ยี งั คงใช้ใ นการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่ จากอดีต จนถึง
ปจั จุบนั หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบ
เทคาโปและยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสำบปูคำกิ ที่มคี วามงดงามดังภาพวาด
่
ให้ท่านแวะจุด
ชมวิ ว ของทะเลสำบที่ส ามารถมองเห็น ยอดเขาเม้า ท์คุ้ก สวยที่สุ ด ของ อุ ท ยำน
แห่งชำติ เม้ำท์ค้กุ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ท่มี ยี อดเขาเม้าท์คุ้ก ที่โดดเด่น
ด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิ ะและธารน้าแข็งปกคลุมตลอดปี

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นำท่ำนเดิ นทำงเข้ำสู่ที่พกั MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือเที ยบเท่ำ

วันที่ สำม ( 29 ธันวำคม 2561) ทไวเซิ่ ล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทำวน์ –นัง่ กระเช้ำขึน้ ยอดเขำบ๊อบส์ พีค
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวน
ผลไม้ ให้ทา่ นได้แวะซือ้ ผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมือง
ควีนส์ทำวน์
เที่ ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรไทย

นำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนส์ทำวน์ เมืองขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำง
ธรรมชำติท่งี ดงำมริมทะเลสำบที่มีนำ้ ใสเป็ นสีฟ้ำแสนสวยที่นักท่องเที่ยว
พลำดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมำเยือนเดินทำงจำกเมืองควีนส์ทำวน์โดยรถวิ่งเลำะ
แม่นำ้ คำวำรัว ให้ ทำ่ นได้ แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้
ออกแบบมำให้ ว่ิงด้ วยควำมเร็วและหมุนได้ 360 องศำพร้ อมคนขับที่มี
ควำมชำนำญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำมตื่นเต้ นและสนุกสุดๆ
แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้
(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ ทโบ๊ ทเป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคา
จากหัวหน้าทัวร์ ) ผ่ำนชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวเป็ นกำร
กระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทำกำรให้ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำ
ตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้ เมื่อท่ำนมำ
เที่ยวนิวซีแลนด์กระโดดจำกสะพำนด้ วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใส
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คา่

และเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน
( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพือ่ เช็คราคา
และจองล่วงหน้า )
จำกนั้นนำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้ ำที่น่ัง
ได้ 4 คน ระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร ท่ำนจะได้ สัมผัสควำมสวยงำม
ของเมืองควีนส์ทำวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ทำ่ นจะมองเห็นอำคำรบ้ ำนเรือนที่
ปลูกสร้ ำงตำมไหล่เขำพร้ อมกับทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำมด้ ำนล่ำง ชม
ยอดเขำที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนำว นำท่ำนชมกำรแสดงฮำก้ ำของชำว
เมำรีท่เี ป็ นคนพื้นเมืองของประเทศนิวซีแลนด์ กำรแสดงกำรต้ อนรับด้ วย
กำรแลบลิ้นเพื่อเป็ นกำรข่มขวัญคู่แข่งและให้ ทำ่ นได้ ข้ นึ ร่วมแสดงบนเวที
นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดงด้ วยเสียงเพลงในกำรต้ อนรับนักท่องด้ วยบทเพลง
ต่ำงๆ
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคาร
บนยอเขบ๊อบส์พคี พร้อมชมสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม QUEENSTOWN TANOA ASPEN HOTEL หรือเที ยบเท่ำ

วันที่ สี่ ( 30 ธันวำคม 2561)
ควีนส์ทำวน์ – ทะเลสำบวำนำก้ำ – ฟ๊ อกซ์กลำเซียร์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพทีส่ วยงามระหว่างทางที่
เป็ นภูเขาสูง ผ่านไร่องุน่ ทีน่ ามาผลิตไวน์ทม่ี ชี อ่ื เสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา
แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบทีส่ วยงามโดยมีภเู ขาสูงอยูอ่ กี ฟากหนึ่งของ
ทะเลสาบทีท่ าให้เป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงามและน่าอยูอ่ กี เมืองของ
นิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผา่ นทะเลสาบและภูเขาสูงที่
สวยงามเป็ นภาพทีท่ า่ นจะประทับใจตลอดสองข้างทาง
เที่ ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์ ชมธารน้าแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยูในเวสต์
แลนด์ เนชันแนลปาร์
่
ก ทีม่ คี วามสวยงามอยูใ่ นเขตปา่ ฝนอีกแห่งหนึ่งชมความ
มหัศจรรย์ของธารน้าแข็งทีเ่ คลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยัง
เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอัน
งดงาม
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY หรือเที ยบเท่ำ
วันที่ ห้ำ ( 31 ธันวำคม 2561)
ฟ๊ อกซ์ กลำเซียร์ – โฮกิ ติกะ – รถไฟทรำนซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิ รช์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
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จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโฮกิ ติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสี
เขียวหรือหยก ชาวเมารีเชือ่ กันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง
และจะนาอานาจมาสูต่ นและครอบครัว อิ สระเชิ ญท่านเลือกซื้อหยก
เพือ่ เป็ นของฝาก
เที่ ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟอำเธอร์พำส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้
ท่านนังรถไฟทรำนซ์
่
อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของ
เทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึง่ โอบล้อม
ด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลทีส่ วยทีส่ ดุ สลับกับภูเขา
เขียวขจี
และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชืน่ ชมทิวทัศน์อนั งดงามดัง่
ภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเที ยบเท่ำ
วันที่ หก ( 1 มกรำคม 2561)
ไคร้สท์เชิ รช์ – ชมปลำวำฬที่ ไคคูร่ำ – ไคร้สท์เชิ รช์
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
นาท่านเดินทางขึน้ ทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่ำ ซึง่ เป็ นเมืองเล็กๆ
ั่
น่ารักริมฝงทะเลทางตะวั
นออก
ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของเมือง
ท่าเรือล่าปลาวาฬ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็ นเมืองทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
เหมาะสาหรับการเพาะปลูกและเลีย้ งแกะ เมืองไคคูรา่ มีชอ่ื เสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็ นอย่างมาก
และยังเป็ นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ทจ่ี ดั ให้มที วั ร์ชมปลาวาฬ
(กำรออกเรือชมปลำวำฬขึน้ อยู่กบั สภำพอำกำศ ในกรณี ที่มีพำยุหรือลมแรง ไม่สำมำรถออกเรือได้
บริ ษทั ฯจะคืนค่ำล่องเรือให้ในรำคำกรุป๊ ทัวร์ที่จองเอำไว้ และสำหรับเด็กอำยุตำ่ กว่ำ 4 ขวบไม่
อนุญำตให้ขึ้นเรือเพื่อควำมปลอดภัย)
เที่ ยง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบตะวันตก
บ่ำย
นาท่านลงเรือยอร์ชลาใหญ่ทม่ี คี วามจุได้ถงึ 40-50 คน สูก่ ลางทะเลเพือ่ เก็บ
เกีย่ วประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พนั ธุส์ เปริ ์ม ซึง่ เป็ นสัตว์ทส่ี ง่า
งามทีส่ ดุ ของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา
นกทะเลหลากชนิด แมวน้า และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุท์ ่ี
แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝงั ่ ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัวโมง)
่
จากนัน้
เดินทางกลับสูเ่ มืองไคร้สท์เชิรช์
คำ่
รับประทำนอำหำรคำ่ อำหำรจีน ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั CHRISTCHRUCH SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเที ยบเท่ำ
วันที่ เจ็ด ( 2 มกรำคม 2561) ไคร้สท์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
หลังอาหารเช้านาท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
NZ Romantic South 7D (SQ) NY 27DEC17-2JAN18 ( 25 JULY17)

PAGE 4

12.00 น.
17.40 น.
18.45 น.
20.10 น.

เหิรฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ ยวบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครือ่ งบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ ยวบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
*******************************

กำหนดกำรเดิ นทำง

อัตรำค่ำบริ กำร
27 ธันวำคม 2560 - 2 มกรำคม 2561 ( ปี ใหม่ )

คณะผูเ้ ดิ นทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด

รำคำรวมตั ๋ว
103,900.- บำท
93,900.- บำท
85,900.- บำท
79,900.- บำท
14,900.- บำท
2,000.- บำท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบินตลอด
การเดินทาง
67,900.- บาท
61,900.- บาท
55,900.- บาท
50,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
มีเหตุจาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้
(เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า
หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
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อัตรานี้ รวม
 ค่ำตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้ นทำง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง) ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุในรำยกำร ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งที่มี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบัติเหตุค้ ม
ุ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท.( รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ )
 ค่ำนำ
้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที 23 มิถุนายน 2560 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษี
นำ้ มันของสำยกำรบินหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้
 ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ ายเพิม
่ 2,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิม่
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
 กรณีท่ต
ี ้ องมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้ องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
 ค่ำนำ
้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่ น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่ง
ั เพิ่มเอง
 ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
 ค่ำหัวหน้ ำทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะ
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋ า
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชั่ว โมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21
วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และผล
วีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่ำงๆ
ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
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การยกเลิก(ปี ใหม่)
 แจ้ งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 20,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ ง
ั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี
ใหม่เราจ่ ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )
 แจ้ งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ ำประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มี
กำรคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบิน
โรงแรมที่พักใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองกำรประท้ วงและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้
เดินทำงเป็ นสำคัญ
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่งิ ผิดกฎหมำยหรือ
สิ่งของห้ ำมนำเข้ ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำแล้ ว
- ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินให้ ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถำนทูต
ปฏิเสธออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเองที่ให้ เอกสำรมำไม่ครบถ้ วนตำมที่สถำทูตกำหนด หรือกำรที่
ท่ำนให้ ข้อมูลส่วนตัวที่เป็ นเท็จในกำรขอวีซ่ำ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศ
ไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่ำตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ำยกำรบินระหว่ำง
ประเทศล่ำช้ ำ
เอกสารในการขอวีซ่านิวซี แลนด์
 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี)
 ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่ (ใช้ ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) สำเนำทะเบียนกำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
- ประวัติกำรทำงำนควรระบุระยะเวลำทำงำนทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีจดหมำยรับรองจำกต้ นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึ้ นอยู่กบั สถานฑู ต)
 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญำตทั้งบิดำและมำรดำ พร้ อมเอกสำร
สำเนำ ทะเบียนบ้ ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
 หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ (สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ) อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้ สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
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ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ำมีสำคัญมำก)
กรณีถ้ำเป็ นครอบครัวที่มีสำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้ วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้ เป็ นวีซ่ำ
ครอบครัว
กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ ำน
หำกท่ำนต้ องกำรใช้ หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่เพรำะหำกยื่นหนังสือเดิน
ทำงเข้ ำไปในสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้ จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ที่ย่ นื เข้ ำสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถดึง
ออกมำจำกสถำนทูตได้ จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้อง
แจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษทั ทั้งเล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้ว
ต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้ งให้
ทรำบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ง
ั หมด หรือ หากต้องการยื่นคา
ร้องขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทน
ั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว
และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
 3.
หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม
บิดเบือน
ข้ อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
 4. กรณีท่ท
ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ำน ขึ้นอยู่กบั ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะเดินทำงไป
ท่องเที่ยวยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
ท่องเที่ยว**
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ...............................................................................ที่
อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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