NZ.Fantastic South Island 8 Days
ไคร้สท์เชิรช์ -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ –ล่องเรือทีเอสเอสเอิรน
์
สลอว์วอลเตอร์พค
ี ฟาร์ม – ทะเลสาบวานาก้า
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลั ไพน์ – ล่องเรือชมโลมาทีอ่ าคารัว

กำหนดกำรเดินทำง 12 – 19, 26 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2561
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – กวางเจา – ไคร้สท์เชิ รช์

2

ไคร้สท์เชิ รช์ ชมเมือง นาท่านเข้าที่พกั

3

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ - ทไวเซิ ล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์

4

ควีนส์ทาวน์ –ล่องเรือ ทีเอสเอสเอิ รน์ ลอร์– วอลเตอร์พีค ฟาร์ม – ช้อปปิ้ ง – ควีนส์ทาวน์

5

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์

6

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิ ติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ –ไคร้สท์เชิ รช์

7

ไคร้สท์เชิ รช์ – ล่องเรือชมโลมาและแมวน้าที่อาคารัว – ไคร้สท์เชิ รช์

8

กวางเจา – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดิ นทาง
16.00 น.

18.55 น.
22.40 น.

กรุงเทพฯ – กวางเจา – ไคร้สท์เชิ รช์

คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 9 เคาน์ เตอร์สาย
การบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ) เจ้ำ หน้ ำ ที่ค อยต้ อ นรับ พร้อ มบริก ำรเอกสำรกำร
เดินทำง
เหินฟ้ ำสู่ เมืองกวางเจาประเทศจีนเพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยเที่ยวบิ นที่ CZ 364
เดินทำงถึง เมืองกวางเจาเพื่อแวะเปลีย่ นเครือ่ งและให้ท่ำนอิสระช้อปปิ้ งสินค้ำมำกมำย

วันที่สองของการเดิ นทาง กวางเจา - ไคร้สท์เชิ รช์ ชมเมือง
00.50 น.
16.10 น.

คา่

ออกเดินทำงสู่ ไคร้สท์เชิ รช์ โดยสายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINEเที่ยวบิ นที่ CZ617
เดินทำงถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เกำะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสำม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองที่ได้รบั สมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” ผ่ำนอำคำรบ้ำนเรือนทีเ่ คยพังเนื่องจำกแผ่นดินไหวและ กำลังสร้ำงใหม่แต่ยงั อนุ รกั ษ์
แบบเดิมไว้ให้มำกทีส่ ุดผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ชมควำมงำมของ แม่น้าเอว่อน (AVON) ที่
ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรจีน
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง ไคร้สท์เชิ รช์ แอชเบอร์ตนั ้ - ทะเลสาบเทคาโปชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อน
แกะ-ทไวเซิ ล
ครอมเวล
- ควีนส์ทาาวน์
เช้า
รับประทานอาหารเช้
ในโรงแรม

เที่ยง

เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมือ งที่อยู่ทุ่ งรำบแคนเทอร์เบอร์รที ่คี นส่วนใหญ่
มีอำชีพทำฟำร์มเลีย้ งแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ท่ำนได้แวะช้อปปิ้ งสินค้ำพืน้ เมืองไม่ว่ำ
จะเป็ นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรัม่ ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่น ตุ๊กตำ
แกะ เดิน ทำงต่ อ สู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ส วยงำมและเงีย บสงบน้ ำในทะเลสำบ
มีสเี ขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำน เรียกว่ำ ทะเลสำบสีน้ ำนม สีพเิ ศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุ
ผสมกับ ธำรน้ ำ แข็ง ของภู เ ขำที่ ม ีหิ ม ะปกคลุ ม ตลอดปี ไหลลงมำสู่ ท ะเลสำบ
ชม อนุ ส าวรี ย์สุ นั ข ต้ อ นแกะ ที่เจ้ำ ของฟำร์ม ให้ค วำมส ำคัญ มำกเพรำะช่ ว ย
เจ้ำของในกำรต้อนแกะในฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันนัน้ ท่ำนจะได้เห็นโบสถ์
ขนำดเล็ ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ ท่ี เ ล็ ก ที่ สุ ด ในประเทศ
นิวซีแลนด์ท่ยี งั คงใช้ในกำรกำรประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปั จจุบนั
หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำนหน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับ
วิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำทีส่ วยงำมรำวกับภำพวำด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คา่

วันที่สี่ของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วำมงดงำมดังภำพวำด
่
ให้ท่ำน แวะ
จุดชมวิ วของทะเลสาบที่สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ำท์คุ้กที่ถ่ำยรูปได้สวยที่สุด
ของ อุทยานแห่งชาติ เม้าท์ค้กุ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิรน์ แอลป์ ทีม่ ยี อดเขำเม้ำท์
คุ้กที่โดดเด่นด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหมิ ะและธำรน้ ำแข็งปกคลุม
ตลอดปี
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนทีร่ ำบสูง ผ่ำนเมืองครอม
เวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่ำนได้แวะซือ้ ผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิด
ของนิวซีแลนด์ จำกนัน้ เดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ ร้ำนอำหำรไทย
น าท่ า นเข้ า สู่ ที่ พ ัก โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN
หรือเทียบเท่า
ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม ชมตัดขนแกะ –
ช้ อปปิ้ งย่านถนนควีนส์
นำท่ำนขึน้ เรือกลไฟโบราณเรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปั จจุบนั มีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รบั สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบ
วำคำทีปู ซ่ึง เป็ นเรือ ที่เคยขนถ่ ำ นหิน ในสมัย ก่ อ นให้ ท่ ำ นได้ช มควำมงำมขอ ง
ทะเลสำบวำคำทีปูท่ใี นบรรยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำและสำยน้ ำใส
สะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชดิ จนถึง วอลเตอร์พีคฟาร์ม (หากเรือกล
ไฟโปราณ ปิด ซ่อมประจาปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปทีว่ อลเตอร์พคึ ฟาร์มแทน )
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
จำกนัน้ ให้ท่ำนได้สมั ผัสกับชีวติ และควำมเป็ นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยง
แกะของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะทีช่ ่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม
ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะเดินทำงจำกเมืองควีนส์ทำวน์
หรือจะซื้อทัวร์นอกรายการสาหรับการนัง่ เรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้วงิ่ ด้วยควำมเร็วและ
หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับทีม่ คี วำมชำนำญเป็ นพิเศษ ให้ท่ำนทีน่ งั ่ เรือมีควำม
ตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รลู้ มื และเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้
ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่
เปิ ดทำกำรให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ ำตื่นเต้นนี้ จนมีช่อื เสียงไปทัวโลกและ
่
เป็ นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วย
ควำมสูง 43 เมตร สู่พน้ื น้ำอันใสและเชีย่ วกรำดใต้สะพำน
(การนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติ ดต่อ
สอบถามราคาจากหัวหน้ าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาได้หรือไม่
เพราะไม่ได้จองล่วงหน้ าจึงขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวน
จานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการของ

คา่

วันที่ห้าของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่หกของการเดิ นทาง
เช้า

เที่ยง

คณะส่วนใหญ่ สาหรับผู้ทีน่ ัง่ รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซือ่ ทัวร์น้ ี สามารถ
เดิ นเล่น ถ่ายรูป ซื้อของทีร่ ะลึกหรือเครือ่ งดืม่ ตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTWON
หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำก้ำโดยชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมระหว่ำงทำงทีเ่ ป็ น
ภูเขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นที่นำมำผลิตไวน์ ท่มี ชี ่อื เสียงก่อนเข้ำสู่ เมืองวำนำกำ แวะชม
เมืองวำนำก้ำริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภูเขำสูงอยู่อกี ฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่
ทำให้ เป็ นเมืองทีม่ ที ศั นียภำพทีส่ วยงำมและน่ ำอยูอ่ กี เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนัน้
เดินทำง ต่อไปยังเมืองฮำสท์ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงทีส่ วยงำมเป็ นภำพทีท่ ่ำนจะ
ประทับใจตลอดสองข้ำงทำง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิ่ น )
นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์แลนด์
เนชันแนลปำร์
่
ก ที่มคี วำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์
ของธำรน้ำแข็งทีเ่ คลื่อนลงมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำง
ไม่หยุด ธำรน้ำแข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงำม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม แบบตะวันตก
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือ
เทียบเท่า
ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิ ติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ - ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จำกนัน้ เดินทำงสู่ เมืองโฮกิ ติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียว
หรือหยก ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบ แข็งแรง และจะนำ
อำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิ สระเชิ ญท่านเลือกซื้อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่สถำนี รถไฟอาเธอร์พ าส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ท่ำน
นัง่ รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอ
ลแห่งซีกโลกใต้ท่ไี ด้รบั กำรกล่ำวขำนว่ำเป็ นเส้นทำงซึง่ โอบล้ อมด้วยภูเขำหิมะและ
ต้นไม้หลำกสีเปลื่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขำเขียวขจี และฝูงแกะ
น่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ำชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงำมดังภำพวำดเพลิ
่
ดเพลินไปตลอด
สองข้ำงทำง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมชิ มเมนูก้งุ มังกรและเป่ าฮื้อ
ทะเลใต้
นาท่ านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั CHRISTCHRUCH RENDEZVOUSE HOTEL หรือ
เที่ยบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดิ นทาง
เช้ า

เที่ยง

คา่
21.30 น.

ไคร้สท์เชิ รช์ – ล่องเรือ WILDLIFE อ่าวอะคารัว – ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกไคร้สท์เชิร์ชสู่เมือ งอะคำรัว ผ่ ำนชมฟำร์มต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็ น
ฟำร์มแกะ ฟำร์มวัว ก่ อ นจะถึงเมือ งอะคำรัว เมือ งที่เป็ นอ่ ำวแสนโรแมนติกแบบ
ฝรังเศสเมื
่
องเดียวในนิวซีแลนด์ ชำวฝรังเศสตั
่
ง้ รกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ท่ำนชม
เมืองอะคำรัวทีย่ งั มีรำ้ นอำหำรและถนนต่ำงๆที่มขี ่อื เป็ นภำษำฝรังเศสที
่
่ใช้มำจนถึง
ปั จจุบนั
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
จำกนั น้ น ำท่ ำนล่ อ งเรือ ชม WILDLIFE CRUISE ชมสัต ว์ต่ ำงๆ ที่อ ำศัย อยู่ใ น
บริเวณอ่ำวนี้อ ำทิเช่น แมวน้ ำ สิงโตทะเลที่นอนเล่ นตำมโขดหิน เพนกวิน และ
โลมำเฮกเตอร์ตวั เล็กแสนน่ ำรัก สำหรับตัวผู้ตวั มีควำมยำว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และ
น้ ำหนัก อยู่ท่ี 47 กิโลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบได้ในอ่ ำวแห่งนี้ และบริเวณ
ใกล้เคีย ง โลมำเฮกเตอร์เป็ นมิต รกับ คนและชอบว่ ำยเล่ น ใกล้ ๆ เรือ ท ำให้เรำ
สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนเวลำกระโดดหรือว่ำยตำมผิวน้ ำและอำหำรในอ่ำน
แห่งนี้ทม่ี ปี ลำชุกชุม จำกนัน้ เดินทำงสู่ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
เหิ น ฟ้ ำสู่ กรุ ง เทพฯ แวะกวางเจาโดยสายการบิ น CHINA SOUTHERN
AIRLINE โดยเที่ยวบิ นที่ CZ618

วันที่แปดของการเดิ นทาง

ไคร้สท์เชิ รช์ – กวางเจา – กรุงเทพฯ

05.30 น.
09.10 น.

เดินทำงถึง สนำมบินเมืองกวำงเจำ แวะเปลีย่ นเครือ่ งบิน
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบิ น CHINA SOUTHERN AIRLINE
เที่ยวบิ นที่ CZ357
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ

10.50 น.

***************************************************************

กำหนดกำรเดินทำง

คณะผู้เดิ นทาง

อัตราค่าบริ การ
24 – 31 พฤษภำคม 2561
7 – 14, 21 – 28 มิถุนำยน 2561
12 – 19, 26 กรกฎำคม – 2 สิงหำคม 2561
ราคารวมตั ๋ว ราคารวมตั ๋ว

พฤษภาคม 2561
มิ ถนุ ายน 2561

กรกฎาคม2561

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
94,900.- บาท
95,900.- บาท
64,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
86,900.- บาท
87,900.- บาท
59,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
77,900.- บาท
78,900.- บาท
53,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
74,900.- บาท
75,900.- บาท
50,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
15,900.- บาท
15,900.- บาท
15,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้องท่ำนที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
2,000.- บาท
รำคำทัวร์รวมค่ำวีซำ่ กรุ๊ป หรือ วีซ่ำครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยืน่ วีซ่ำเดีย่ วกรุณำจ่ำยเพิม่ 2,500 บำท หรือมีเหตุ
จำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่ำก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขกำรยืน่ วี
ซ่ำขึน้ อยูก่ บั เอกสำรของท่ำน ทำงบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจำรณำ)
*** รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน
์
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในกำรเลื
่อนกำรเดินทำง หรือ ปรับรำคำเพิม่ ขึน้ ส่วนขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปได้ประมำณ 2 อำทิตย์ก่อนเดินทำง
์
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบินล่ำช้ำ
หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชัน้ เพื่อควำมปลอดภัยจำก
แผ่นดินไหวและกำรเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นกำรชมธรรมชำติทน่ี งรถยำวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ำมีวซี ่ำอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทำงบริษทั ฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์
*** ทีน่ งส
ั ่ ำหรับกรุป๊ ทีเ่ รำจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปไม่
่
ใช่ทน่ี งด้
ั ่ ำนหน้ำสุด (long leg seat)
อัตรานี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบิน CHINA SOUTHERN AIRLINE (CZ)
 ค่ำโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ
่ ด้ระบุในรำยกำร ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษท
ั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบต
ั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สาหรับ
ผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง






หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้ หรือ
กรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
ประกันกำรเดินทำงจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทำประกันเพิม่ )
ลูกค้ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้องทำประกันกับทำงบริษทั ฯ หรือทำประกันกำรเดินทำงเอง
ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำย
์
กำรบินหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หลังจำกนี้

รำคำรวมวีซำ่ แล้ว กรณีมวี ซี ่ำนิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทำ่ นละ 3,000 บำท
ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุ ญำตทีก
่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 กรณีทต
่ี อ้ งมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิม่ ต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร
่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่ำอำหำรทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%
 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่
โรงแรมไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ ำด้วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทำงบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บาท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษท
ั ฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21
วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทน
ั กำหนดกำรออกตั ๋วกับทำงสำยกำรบิน และผล
วีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
 สำหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษท
ั ฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทงั ้ หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วันทำกำร หำกไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรยกเลิ
กกำรให้บริกำร
์

เงื่อนไขการยกเลิ ก (สงกรานต์ )
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั ๋วเครือ่ งบิ น ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้ หากผูเ้ ดิ นทาง
ยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้ำ 41 – 59 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 30,000 บำท
แจ้งล่วงหน้ำ 31 – 40 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
แจ้งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มกี ำรคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุ
รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลง ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำก ควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ บริษทั ฯ จะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้องหรือ
ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้วทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินไห้
ท่ำนได้ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรไม่ครบ
หรือตัวผูโ้ ดยสำรเองตอบคำถำมไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำ
เมือง ให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจำกนี้บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบค่ำตั ๋วเครื่องบิน
ภำยในประเทศไทยทีท่ ่ำนออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
 ใบรับรองกำรทำงำนของบริษท
ั ทีท่ ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ ) สำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็ นเจ้ำของกิจกำร
- ประวัตกิ ำรทำงำนควรระบุระยะเวลำทำงำนทัง้ หมด รวมถึง ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผูป
้ กครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทัง้ บิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
 หลักฐำนประวัตก
ิ ำรศึกษำ (สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ) อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้
สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ถ้ำมีสำคัญมำก)
 กรณีถำ
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็ นวีซ่ำ
ครอบครัว
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ทส
่ี ำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีเ่ พรำะหำกยื่นหนังสือเดินทำงเข้ำ
ไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
 ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ทีย
่ ่นื เข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำ
จำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลา
นาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
์
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
์
ขึน้ อยู่กบั ทำงบริษทั ฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์

เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ่ำนัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ ว
ยังตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้
*กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า*
***ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
ท่องเที่ยว***

*** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
(ข้อมูลตรงนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะนาลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สาคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริ ง แล้วส่งกลับ
ให้เจ้าหน้ าที่)
1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. /
ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่
เกิด ................................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...........................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ................
โทรศัพท์บำ้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปั จจุบนั .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนทีท่ ำงำน หรือร้ำนค้ำ ......................................................................................................................
ทีอ่ ยู.่ .........................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทท่ี ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยูก่ นิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....)
แยกกันอยู่
ถ้ำสมรสแล้ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี
เกิด ........................................
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทบ่ี ำ้ น ...................................................... มือ
ถือ ...................................................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทำงไปด้วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................

8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุ
สถำบันกำรศึกษำ ..................................................................................
ทีอ่ ยู่ ...........................................................................................................................................
โทรศัพท์ ......................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สำคัญมำก หำกข้อมูลไม่ตรงตำมควำมเป็ นจริงจะมีผลทำให้สถำนทูตปฏิเสธวีซ่ำหรือออกไม่ทนั วันเดินทำง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ มเติ ม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มเี ตียง)
10.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรสั
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) ..................................................

