Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า - ล่องเรือทีเอสเอสเอิรน์ สลอว์
วอลเตอร์พีคฟาร์ม+รับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้
ครอมเวลล์ชิมเชอร์รี่สดๆจากไร่ – ชิมซอลม่อนสดๆ จากฟาร์ม
ผ่านชมวิวยอดเขาเม้าท์ค้กุ – ชมทะเลสาบเทคาโป – ช้อปปิ้งที่ แอชเบอร์ตนั ้
ล่องเรือชมโลมาที่อ่าวที่ เมืองอะคารัว –ไคร้สท์เชิรช์
พิเศษ.. เมนูก้งุ มังกรเลิศรส + เป๋าฮื้อทะเลใต้
ชิมเชอร์รี่สดๆ จากสวน และ ชิมปลาแซลมอน

กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปี ใหม่)
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DAY
1

กรุงเทพ – ซิ ดนี ย์ - ควีนส์ทาวน์

2

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิ่ ง เวิ ลด์

3
4
5
6

วันแรก (วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561)
15.00 น.
18.00 น.

ITINERARY

วานาก้า – ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม –
ครอมเวลล์ช้อปร้านผลไม้ – โอมาราม่า
โอมาราม่า –ชิ มปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอร์ต้น – ไคร้สท์เชิ รช์
ไคร้สท์เชิ รช์ – อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์
เชิ รช์ ชมเมือง
ไคร้สท์เชิ รช์ – ซิ ดนี ย์ - กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – ซิ ดนี ย์ - ควีนส์ทาวน์

คณะเดิ น ทางพร้ อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ชั้น 4 ประตู ท างเข้า หมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหินฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันที่สอง (วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561) ซิ ดนี ย์ – ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิ่ ง เวิ ลด์
07.30 น.
09.40 น.
14.40 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลียเพื่อเปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเทีย่ วบินที่ QF121
ถึงสนามบิน เมื องควีน ส์ท าวน์ เกาะใต้ ป ระเทศนิ วซี แ ลนด์ นํ าท่ านเดินทางชมเมือ งควีน ส์ท าวน์
เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มนี ้ําใสเป็นสีฟ้าแสนสวยทีน่ ักท่องเที่ยว
พลาดไม่ได้เลยทีจ่ ะต้องมาเยือน นํ าท่านเดินทางสู่เมืองวานาก้า ทะเลสาบแสนสวยและเงียบสงบอีกแห่ง
ั ่ นตกของเกาะใต้
หนึ่งของนิวซีแลนด์และเป็นปากทางสู่ฝงตะวั
นําท่านเข้าชม พลัซซลิ่ ง เวิ ลด์ (PUZZLING WORLD) ให้ท่านได้ท่องแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิตทิ จ่ี ะ
ทําให้ให้ท่านได้งวยงงกับภาพจําลองหรือภาพลวงตาทีแ่ ปลกและแตกต่างจากความเป็นจริง เป็นสถานที่
ทีอ่ อกแบบมาให้ท่านได้ทดลองสมองและถ้าทายความสามารถในการใช้สายตาทีจ่ ะแยกแยะสิงต่างๆออก
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จากโลกความเป็ นจริ ง และยั ง มี โ ซนเขาวงกต (The Great Maze) ให้ ท่ านได้ ทดลองเข้ า ไปเพื่ อ ค้ นหา
ทางออกที่ถูกต้ องด้ วยตัวเองหาไม่เจอก็ทางออกก็สามารถออกทางฉุกเฉินได้ เช่นกัน

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (วันฺอาทิ ตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561)

เช้า

เที่ยง

ทะเลสาบวานาก้า –ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณสู่วอล
เตอร์พีคฟาร์ม - ช้อปกลางเมืองควีนส์ทาวน์ – ชมการ
กระโดดบันจี้ – ชิ มเชอร์รี่จากไร่ที่ครอมเวลล์ –โอมาราม่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองในหุบเขาแสนสวยอีกแห่งของ
เกาะใต้และนํ าท่านขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอนํ้ าประวัติศาสตร์
TSS Earnslaw 1912 ป จั จุบ ัน มีอ ายุม ากว่า100 ปี ได้รบั สมญานามว่า
“Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหิน
ในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปทู ใ่ี นบรรยากาศ
แสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและสายนํ้าใสสะอาดพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ จนถึงวอลเตอร์
พีคฟาร์ม ทีอ่ ยู่อกี ฝากของทะเลสาบวาคาทึปู
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ในวอลเตอร์พีคฟาร์ม

จากนัน้ ให้ท่านได้สมั ผัสกับชีวติ และความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลีย้ งแกะของนิวซีแลนด์โดย
การ ชมการแสดงสุนัขต้อนแกะทีช่ ว่ ยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ
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คํา่

หลังจากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้าใจกลางเมือ ง
ควีนส์ทาวน์ท่มี รี ้านค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย หรือจะซื้อทัวร์นอกรายการสําหรับการนัง่
เรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือ เร็วนี้อ อกแบบมาให้
วิง่ ด้วยความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มคี วามชํานาญเป็ นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั ่งเรือ มี
ความตื่นเต้นและสนุ ก สุด ๆ แบบไม่ รู้ลืม และเป็ นความประทับใจในการมาเยือ นประเทศนี้ ชมการ
กระโดดบัน จี้ที่ ส ะพานคาวารัว (BUNGY
JUMP, Optional tour) เป็ นการกระโดดบันจี้
แห่งแรกของโลกทีเ่ ปิดทําการให้นักท่องเทีย่ ว
ทํากิจกรรมอันน่ าตื่นเต้นนี้จนมีช่อื เสียงไปทั ่ว
โลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่าน
มาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พ้นื นํ้ าอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน
**(การนั ง่ เรือ เร็วเจ๊ ท โบ๊ ท หรือ กระโดดบัน จี้เป็ น ทัว ร์น อกรายการ กรุ ณ าติด ต่ อ สอบถามราคาจาก
หัวหน้ าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทําได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ
ฤดูกาลหรือจํานวนจํานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วน
ใหญ่ สําหรับผู้ท่นี ัง่ รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซ่ือทัวร์น้ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือ
เครื่องดื่มตามอัธยาศัย)**
นําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล แวะร้รานผลไม้ Mrs. Jones Fruit
Orchard ให้ท่านได้ชมิ เชอร์ร่สี ดๆ ของทางร้านที่นํามาจากไร่ท่แี สน
อร่อ ยคุ ณ ภาพดีข องประเทศนิ ว ซี แ ลนด์อ อกเป็ น ประจํ า ในเดือ น
ธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ยงั ให้ทุกท่านได้เลือ กซื้อ
ผลไม้อ่นื ๆ ตามฤดูกาลมากมาย เพื่อเป็นของฝาก
(เข้าไปเก็บผลเชอร์รดี ่ ว้ ยตัวท่านเองเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาสอบถามราคาค่าเข้ากับหัวหน้าทัวร์)
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูงแคนเทอร์เบอรี่เป็ นอีกเมืองทีม่ คี วาม
สวยงามของธรรมชาติทล่ี อ้ มรอบด้วยภูเขาและเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฝูงแกะแลฟาร์มวัว
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม HERITAGE GATEWAY OMARAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม
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วันทีส่ าม (วันจัทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561)
เช้า

เที่ยง

คํา่

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ ฟ าร์ ม แซลม่ อ น (High Country Salmon Farm ) ที่
คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยมเป็ นฟาร์ม แซลม่อ นที่ม ีช่อื เสียงที่สุดแห่งหนึ่งใน
ประเทศนิวซีแลนด์ ให้ท่านได้ลิ้มรสแซลมอนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซื้อเป็ น
ของฝากคนทางบ้านก็เป็ นทีย่ อดนิยมอย่างมาก จากนัน้ นํ าท่านเดินทางผ่าน
ชม ทะเลสาบปูค ากิ ที่ม ีความงามดั ่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยาน
แห่ งชาติ เม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่ม ี
ความสู ง ถึ ง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิ ม ะและธารนํ้ า แข็ง ปกคลุ ม ตลอดปี
เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนํ้ าในทะเลสาบมีสี
เขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ํ านม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุ
ผสมกับ ธารนํ้ าแข็ง ของภู เขาที่ม ีหิม ะปกคลุ ม ตลอดปี ไ หลลงมาสู่
ทะเลสาบ นํ าท่านชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้ อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้
ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้าง
ใหญ่ และใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี งั คง
ใช้ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปจั จุบนั หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่าง
ออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารญี่ปนุ่ หรือ จืน
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วน
ใหญ่มอี าชีพทําฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้ งสินค้า
พืน้ เมืองไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือจะชือ้ ของ
ฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ จากนัน้ เดินทางสู่เมืองไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม QUALITY ELMS HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562)
เช้า

โอมาราม่า - ชิมแซลมอนสดๆ ทีฟ่ าร์ม – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอร์ต้ นั – ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิ รช์ – อะคารัว ล่องเรือ Wild life Cruise – ไคร้สท์

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นํ าท่ า นเดิน ทางจากไคร้ส ท์เชิร์ช สู่ เมือ งอะคารัว เมือ งที่โรแมนติก แบบ
ฝรังเศสเมื
่
องเดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรั ่งเศสตัง้ รกรากในปี ค.ศ.1840 ให้
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เที่ยง

คํา่

ท่านชมเมืองอะคารัวที่ย ังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่ม ีข่อื เป็ นภาษา
ั่
ฝรั ่งเศสทีใ่ ช้มาจนถึงปจั จุบนั จากนัน้ นํ าท่านล่องเรือออกจากชายฝงอะคา
รัวก่ อ นไปสู่ป ากทางออกมหาสมุ ท ธแปซิฟิ ก ทางตอนใต้ ซึ่ง ท่ านจะมี
โอกาสได้ พ บกับ สัต ว์น้ํ า ท้ อ งถิ่น อัน ได้ แ ก่ แมวนํ้ า นกเพนกวิน และ
ปลาโลมาเฮ็กเตอร์ ซึ่งจะออกมาต้อนรับและทักทายทุกท่านอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นํ าท่ านชม เมื อ งไคร้ ส ท์ เชิ ร์ช ที่ไ ด้ร ับ สมญานามว่า “เมื อ งอัง กฤษนอกเกาะอัง กฤษ” ผ่านชม
สวนสาธารณะแฮกลี ย์ ศาลาว่ าการประจํา เมื อ ง ชมความงามของ
แม่นํ้าเอว่อน (AVON) ทีไ่ หลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้
เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้ าที่ไหลเอื่อย มีกงิ่ หลิวระย้าอยู่เหนือนํ้า เหมือน
ในสวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ไี ม่มผี ดิ เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนัน้
นํ าท่ านขึ้น สู่ ยอดเขาแคชเมี ย ร์ ยอดเขาสูง ที่ท่ านจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมเมนูพิเศษ กุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะใต้
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรม QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หก (วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2562)
06.25 น.
08.05 น.
10.30 น.
16.10 น.

ไคร้สท์เชิ รช์ – ซิ ดนี ย์ - กรุงเทพฯ

นําท่านเดินทางสู่สนามบิ นเมืองไคร้สท์เชิ รช์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ ซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย (แวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน) โดยสายการบินแควนตัส เทีย่ วบินที่
QF138 (อาหารเช้าบนเครื่อง)
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิ นแคนตัส เที่ยวบิ นที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
**********************
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อัตราค่าบริ การ
กําหนดการเดิ นทาง 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562
คณะผูเ้ ดิ นทาง

ราคาไม่รวมตั ๋ว
ราคารวมตั ๋ว
เครื่องบิ น
ตลอดการเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง
85,900.- บาท
53,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
80,900.- บาท
47,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
73,900.- บาท
43,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
67,900.- บาท
40,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
9,900.- บาท
9,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
1,500.- บาท
1,500.- บาท
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงื่อนไขการยื่น
วีซ่าขึน้ อยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็นคนพิจารณา)
** จองด่วน เพราะเป็ นเทศการปี ใหม่ จะปิ ดกรุป๊ ก่อนเดิ นทาง 45 วัน **
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสาร จํานวน 15 ท่ าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ ต่ํากว่า 15 ท่าน
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเรา
หากเทีย่ วบินล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือ ที่นงั ่ บนเครื่อง สามารถสะสมไมล์ได้เฉพาะของแควนตัสแอร์ไลน์ เท่านั น้
กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอ
หรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** กรณีลูก ค้ามีวซี ่ าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุ ญาตให้เข้า -ออก ประเทศ โดยไม่ต้อ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทาง
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้า
ตรวจคนเข้าเมือง
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*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทําประกันการเดินทางให้
เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งบนเครื
ั่
่องจะเป็นแบบกรุ๊ปโดยทางสายการบินจะจัดให้เป็นกลุ่ม ไม่ใช่ที่นัง่ แบบด้านหน้ าสุด(No long leg seat
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ด้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม
่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่า ประกัน การเดิน ทางรวมอุบ ต
ั เิ หตุและค่ารัก ษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท สําหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทําประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทํา
เองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่ํา กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขน้ึ ไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษทั จะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
 ลูกค้าที่ไม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทําประกันกับทางบริษทั ฯ หรือทําประกันการ
เดินทางเอง
 ค่า นํ้ า มัน จากสายการบิน และค่ า ภาษีส นามบิน ณ วัน ที่ 7 มิถุ น ายน 2560 และบริษ ัท ฯขอสงวนสิท ธิ ์ในการ
ปรับเปลีย่ นราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
 ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมว
ี ซี ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท
 ค่า วีซ่ ากรุ๊ปหรือ ครอบครัวแบบท่อ งเที่ย วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้ องการยื่นวีซ่าเดี่ ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่านํ้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุ ญาตให้โหลด
กระเป๋าได้ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึน้ เครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน
(Domestic) ได้ท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ั ่งเพิม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
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ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญไม่มพี นักงานยกกระเป๋า
ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั ่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน
21 วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
สําหรับส่วนที่เหลือ บริ ษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดิ นทางอย่างน้ อย 30 วันทําการสําหรับท่าน
ที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทัง้ หมด หากบริ ษทั ฯ ไม่ได้รบั เงิ นครบทัง้ หมดก่อนวัน
เดิ นทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิ กการให้บริ การ
เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลง
ต่างๆ ทัง้ หมดของทางบริษทั ฯ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
การยกเลิ ก(ปี ใหม่)
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 46 -59 วัน ก่อนเดิ นทาง ยึดค่ามัดจําทัง
้ หมด 30,000.-บาท
- กรณี ที่ถกู ปฏิ เสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอยึดค่ามัดจําทัง้ หมด
- กรณี ออกตั ๋วแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าตั ๋ว
 แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 1-45 วัน ก่อนเดิ นทาง ไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ทง
ั ้ หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาล
ปี ใหม่เราจ่ายเงิ นล่วงหน้ าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดิ นทาง 1 เดือน )
 แจ้งยกเลิกในวัน เดินทาง หรือถูก ปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษท
ั ฯจะไม่
มีการคืนเงินทัง้ หมด
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หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวก
ของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
- บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
- ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินให้ท่านได้ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูต
ปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเองทีใ่ ห้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามทีส่ ถาทูตกําหนด หรือการ
ทีท่ ่านให้ขอ้ มูลส่วนตัวทีเ่ ป็ นเท็จในการขอวีซ่า บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ ํานักอยู่ในประเทศไทย บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อ เครื่องในกรณีท่สี ายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่านิ วซีแลนด์* เทศการปี ใหม่ควรยื่นวีซ่าก่อนเดิ นทาง 30 วัน*

หนังสือ เดินทางมีอายุไ ม่ต่ํากว่า 6 เดือน และถ่ายสําเนาหน้ าที่ มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติ ดมา
ทัง้ หมด (สําคัญมาก)
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ ํางานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
- ประวัตกิ ารทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทัง้ หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลัก ฐานการเงิ น ใช้ ส ํา เนาสมุ ด บัญ ชี อ อมทรัพ ย์ห รื อ ฝากประจํา ย้ อ นหลัง 6 เดื อ น หรื อ statement
ย้อนหลัง 6 เดื อน (การยื่นวีซ่าใช้ เวลาประมาณ 30 วัน เพราะเป็ นช่ วงเทศการปี ใหม่ หรือ ขึ้นอยู่ก บั
สถานฑูต)
 เด็กอายุต่ า
ํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุ ญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อม
เอกสารสําเนาทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัตก
ิ ารศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้สําเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลีย
่ นชือ่ (ถ้ามีสําคัญมาก)
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กรณีถา้ เป็นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ น
วีซ่าครอบครัว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือ
เดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ย่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึง
ออกมาจากสถานทู ตได้จนกว่าจะถึงวัน กําหนดรับ เล่ ม หากมี ก ารใช้ เล่ ม เดิ น ทางไปประเทศอื่ น ก่ อ น
จําเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวี
ซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้ องมีเวลานํ าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 30 วันทําการในการมา
แปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่น
คําร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
 2. หากทางสถานทูตพิจ ารณาผลวีซ่ าล่าช้า ไม่ทน
ั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไป
แล้ว และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 3. หากทางสถานทู ตแจ้ง ว่า เหตุผ ลในการปฏิเสธการออกวีซ่ า อัน เนื่ อ งมาจากการใช้ห ลัก ฐานปลอม บิด เบือ น
ข้อ เท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์
ทัง้ หมด
 4. กรณีทท
่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะ
เดินทางไปท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
⊗กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาํ หนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า⊗
**ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่
จะยื่นท่องเที่ยว**
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด .........................................
3. ชือ่ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจั จุบนั .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชือ่ สถานทีท่ าํ งาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทท่ี ํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชือ่ -นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปีเกิด .................................
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ทบ่ี า้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่
อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่ ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ มเติ ม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดีย่ ว) ............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)
10.4 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
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11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................
13. รีเควสทีน่ ง.........................................................(ริ
ั่
มทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการบิน
ฯ ตามทีร่ เี ควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึน้ อยูก่ บั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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