FantasticNew Zealand 8 days
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ชมหมู่บ้านฮ๊ อบบิท - ควีนส์ ทาวน์
นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค - ล่ องเรือชมความงามมิลฟอร์ ด ซาวน์
ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้ สท์ เชิร์ช
**พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์พร้อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ ทาวน์ **

กำหนดกำรเดินทำง

11 – 18 พฤษภาคม 2560 / 14 – 21 มิถุนายน 2560
19 – 26 กรกฎาคม 2560
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – ซิ ดนีย ์ - อ็อคแลนด์

2

ซิ ดนีย ์ – อ็อคแลนด์ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ ง

3

อ็อคแลนด์ –หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท - โรโตรัวการแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่

4

โรโตรัว – อะโกรโดม ฟาร์ม - ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารีหอคอย SKY TOWER

5

อ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ –
ชมเรือเร็วเจ็ ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้ กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี และเล่นลูจ

6

ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

7

ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล -ทะเลสาบเทคาโปชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ- แอชเบอร์ตนั -ไครสต์เชิรช์

8

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิ ดนีย ์ – กรุงเทพฯ

วันแรก
15.30 น.
18.25 น.
วันทีส่ อง
06.45 น.
09.55 น.
15.00 น.

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

เทีย่ ง

คา่

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์ - อ็อคแลนด์
คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
เหิรฟ้ ำสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์
อ็อคแลนด์ชมเมือง - อิสระช้อปปิ้ ง
เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน
ออกเดินทำงสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF143
ถึงสนำมบินเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ผ่ำนขั้นตอนกำรตรวจคนเข้ ำเมืองแล้ ว
นำท่ำนชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สำคัญทำงด้ ำนกำรค้ ำ
กำรศึกษำ กำรเงิน นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้ วยเรือนับร้ อยลำ ชม
สะพานฮาร์เบอร์ นำท่ำนผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็ นถนนสำยสำคัญย่ำนกำรค้ ำ
และตึกสำคัญของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ที่ได้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่
และสวยงำม
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ –หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท - โรโตรัว
การแสดงของชาวเมารี พร้อมอาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัสประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ไตรภำค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ทำ่ นได้ ช่ ืนชมพื้นที่อนั สวยงำมของฟำร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มำกกว่ำพัน
เอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระกำร
ตำ นำชมหมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละ
หลังถูกออกแบบให้ แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ ำและบำงหลังก็ปลูก
ดอกไม้ สวยงำมหน้ ำบ้ ำน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงต่อด้ วยรถโค้ ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังควำมร้ อนใต้ พิภพ
มีชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำกเพรำะเป็ นเมืองที่มีควำมร้ อนจำกใต้ ดินที่สำมำรถ
ปรุงอำหำรได้ โดยกำรนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้ อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี้ชำว
เมำรีเรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของ
เกำะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก MILLENNIUM HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี

วันทีส่ ี่
เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีห่ า้
เช้า
10.30 น.
12.20 น.
เทีย่ ง

โรโตรัว – อะโกรโดม ฟาร์ม - ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี- หอคอย SKY TOWER
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมือง
โรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทีให้ ทำ่ นชมและโชว์
ควำมสำมำรถของสำยพันธุ์ ให้ ท่ำนสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้ อนอำหำรเจ้ ำแกะตัว
น้ อย ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้ นำ
ท่ำนสู่ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ ำนกำรฝี มือของ
ชำวเมำรี อำทิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้ อมชมบ่อนำ้ พุร้อน บ่อ
โคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจำกพลังควำมร้ อนใต้ พิภพที่พวยพุ่งจำกพื้นดินโดย
ผสมแร่ธำตุต่ำงๆตำมธรรมชำติ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองอ็อคแลนด์ นำท่ำนขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY
TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำว
เวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูกสร้ ำงที่สูงที่สดุ ในซีกโลกใต้ เปิ ดให้ บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.
1997 โดยด้ ำนบนหอคอยจะสำมำรถชมทัศนียภำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้ กว้ ำงไกล
กว่ำ 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกำยซิต้ คี อมเพล็กซ์
ซึ่งประกอบไปด้ วย คำสิโน ที่เปิ ดให้ บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่
และโรงแรม เรียกได้ ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้ คอยให้ บริกำร
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SKYCITY HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ - ควีนส์ทาวน์ –ชมเรือเร็วเจ็ ทโบ๊ทและการกระโดดบันจี้
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี และเล่นลูจ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่ง เมืองอ็อคแลนด์
ออกเดินทำงจำกอ็อคแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ เที่ยวบินที่ NZ617
ถึงสนำมบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนส์ทำวน์
เมืองขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติท่งี ดงำมริมทะเลสำบที่มีนำ้ ใสเป็ น
สีฟ้ำแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลำดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมำเยือนเดินทำงจำกเมือง
ควีนส์ทำวน์โดยรถวิ่งเลำะแม่นำ้ คำวำรัว ให้ ทำ่ นได้ แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT)
เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้ ว่ิงด้ วยควำมเร็วและหมุนได้ 360
องศำพร้ อมคนขับที่มีควำมชำนำญเป็ นพิเศษ
ให้ ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำมตื่นเต้ นและสนุกสุดๆ
แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

เทีย่ ง

คา่

(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ ทโบ๊ ทเป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้า
ทัวร์ ) ผ่ำนชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวเป็ นกำร กระโดดบันจี้แห่งแรกของ
โลกที่เปิ ดทำกำรให้ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและ
เป็ นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้ เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้ วย
ควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใสและเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน
( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์
เพือ่ เช็คราคาและจองล่วงหน้า )
จำกนั้นนำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ ำที่น่ังได้ 4 คน
ระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ 730 เมตร ท่ำนจะได้ สมั ผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์
ทั้งเมืองในมุมสูง ที่ทำ่ นจะมองเห็นอำคำรบ้ ำนเรือนที่ปลูกสร้ ำงตำมไหล่เขำพร้ อมกับ
ทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำมด้ ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนำว และให้
ท่านได้เล่นลูจ(Luge) ซึ่งเป็ นรถเลื่อนที่อำศัยควำมลำดชันของไหลเขำลงสู่ด้ำนล่ำง
พร้ อมให้ ทำ่ นได้ ต่นี เต้ นบนควำมสูงของยอดเขำพร้ อมทัศนียภำพที่งดงำมเป็ นที่นิยม
ของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พคี
พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวด์ – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทำงสู่มิลฟอร์ดซำวน์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซึ่งเป็ นทะเลสำบที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่ำนเขตป่ ำพรุ ป่ ำ
เบญจพรรณ ทุง่ กว้ ำง เข้ ำสู่วนอุทยานแห่ งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD
SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกำศให้
เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ ซ่ึงมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก
กล่ำวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธำรนำ้ แข็งในยุคโบรำณ กัดเซำะหินทำให้ นำ้
ท่วมแทนที่กลำยเป็ นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ ชมควำมงำมที่สร้ ำงโดยธรรมชำติ
ทะเลสำบ MIRROR LAKE ทะเลสำบที่ใสรำวกระจก เป็ นทะเลสำบที่ทำ่ นจะสำมำรถ
มองสะท้ อนภำพภูเขำ ซึ่งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่ำง และให้ ทำ่ นดื่มนำ้ แร่บริสทุ ธิ์จำก
ธรรมชำติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมนำ้ ตกที่มีควำมยิ่งใหญ่ท่ี CHASM
นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของ
ธรรมชำติโดยรอบ ตื่นตำตื่นใจกับภำพของสำยนำ้ ตกอันสูงตระหง่ำนของ นำ้ ตกโบเวน
ซึ่งมีควำมสูง160เมตรจำกหน้ ำผำ ชมแมวนำ้ นอนอำบแดดบนโขดหินอย่ำงสบำยใจ
พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จำกนั้นล่องเรือกลับสู่ทำ่ เรือ
เพื่อเดินทำงโดยรถโค้ ชปรับอำกำศกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก RYDGES LAKELAND QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ ด

เช้า

เทีย่ ง

คา่
วันทีแ่ ปด
06.10 น.
07.40 น.
09.50 น.
16.40 น.

ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ- แอชเบอร์ตนั -ไครสต์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงผ่ำน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ทำ่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด
แห้ ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทำงต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนำด
เล็กบนที่รำบสูง เป็ นอีกเมืองที่มีควำมสวยงำมของธรรมชำติท่ลี ้ อมรอบด้ วยหุบเขำและ
เต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ ำ และฝูงแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด แวะจุดชม
วิวของ อุทยานแห่ งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่
มีควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี เดินทำงต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมีสเี ขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำน
เรียกว่ำทะเลสำบสีนำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะ
ปกคลุมตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์มให้
ควำมสำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะในฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกัน
นั้นท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็ก
ที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในกำรกำรประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีต
จนถึงปัจจุบัน หำกท่ำนเข้ ำไปด้ ำนในมองผ่ำนหน้ ำต่ำงออกมำด้ ำนนอกแล้ วท่ำนจะ
ประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด จำกนั้น
เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ รำบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอำชีพ
ทำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ ทำ่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ น
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ
เดินทำงสู่เมืองไคร้ สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม SUDIMA CHRISTCHURCH AIRPORT หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ – กรุงเทพฯ
นำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ อำคำรระหว่ำงประเทศ
ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่
QF138
ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เทีย่ วบินที่ QF023
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ…

กำหนดกำรเดินทำง

11 – 18 พฤษภาคม 2560 / 14 – 21 มิถุนายน 2560
19 – 26 กรกฎาคม 2560

คณะผูเ้ ดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3
ลด

ราคารวมตั ๋ว
พฤษภาคม
มิถุนายน
108,900.- บาท
99,900.- บาท
90,900.- บาท
85,900.- บาท
18,900.- บาท
3,000.- บาท

กรกฎาคม

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบินร
ะหว่างประเทศ
(แต่รวมตั ๋วภายในแล้ว)

112,900.- บาท
103,900.- บาท
94,900.- บาท
89,900.- บาท
18,900.- บาท
4,000.- บาท

77,900.- บาท
70,900.- บาท
64,900.- บาท
60,900.- บาท
18,900.- บาท
4,000.- บาท

ราคารวมตั ๋ว

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท
หรือมีเหตุจาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้
(เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วทีล่ ูกค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า
หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ ั ่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน
กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4
ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี ั ่งรถยาวในแต่ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง

อัตรานี้ รวม





ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง
ค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิรช์
ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี









ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเองได้
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่า กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษทั จะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
ค่าน้ ามันจากสายการบิน 4 กุมภาพันธ์ 2560
บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทา่ นละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม











ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทางบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 ท่ านต้องเตรีย มเอกสารให้ท างบริษ ัท ฯ เพื่อ อานวยความสะดวกสาหรับ ท่ านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิว ซีแ ลนด์ ก่ อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่ า นจองและให้ เ อกสารในการท าวีซ่ า เข้า ประเทศนิ ว ซีแ ลนด์ ล่ า ช้ า ไม่ ท ัน ก าหนดการออกตัว๋ กับ ทางสายการบิ น
และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
 ส า ห รั บ ส่ ว น ที่ เห ลื อ บ ริ ษั ท ฯ จ ะ ข อ เก็ บ ค่ า ทั ว ร์ ทั้ ง ห ม ด ก่ อ น ก า ร เดิ น ท า ง อ ย่ า ง น้ อ ย 2 0 วั น ท า ก า ร
หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้บริ การ

เงือ่ นไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้
หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 41 – 60 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตั ๋วแล้วจะไม่คนื เงินค่าตั ๋ว
หรือกรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจา 20,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์

แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด

หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ
บริษทั ฯ
จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง
เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเห
ตุผลใดๆ
ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคาถามไม่ชดั เจน
รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ
หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเท
ศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทางานของบริษท
ั ทีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน
(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป
้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสาเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา
(สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา)
อาทิ
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง)
กรณี ปิดเทอมใช้สาเนาบัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ถ้ามีสาคัญมาก)
 กรณีถา
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบตุ รอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่าครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
่ี ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึง
กาหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ
10
-15
วัน
หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน
จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านั ้
นแล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา
5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า
หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1.
หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หรือ
์
หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2.
หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง
สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว
และทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3.
หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม
บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ
เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้
ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่ องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดิ นทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน้ ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ งกลับให้ เจ้ าหน้ าที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณี ย ์ ................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรื อร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู.่ ......................................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยูก่ ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด ........................................
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บา้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุ ณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณี เป็ นนักเรี ยน หรื อนักศึกษา กรุ ณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริ งจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรื อออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้ อมูลส่ วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............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) .................................................

