Grand Tour New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 9 วัน
เชิ ญท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ 9 วันโดยสายการบินไทย

 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งเป็ นเมืองทีส่ ำคัญทำงด้ำนกำรค้ำ กำรศึกษำ กำรเงิน
นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวทีส่ วยงำมเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลำ
 หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ งู ถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE SET)
สัมผัสประสบกำรณ์เบือ้ งหลังของสถำนทีถ่ ่ำยทำภำพยนตร์ไตรภำคฟอร์มยักษ์
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังควำมร้อนใต้พภิ พ มีชำวเมำรีอำศัยอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงำนด้ำนกำรฝีมอื ของชำวเมำรี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมกำรแสดงตัดขนแกะ
 ถา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถ้ำทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกำยระยิบระยับเป็ นล้ำน ๆ ตัว
 เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้าเอว่อน
ทีไ่ หลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื น้ ำมีสเี ขียวอมฟ้ำ
สีพเิ ศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรน้ ำแข็งจำกภูเขำทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบเทคำโป
ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด
 นำท่ำนขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้ำทีน่ งได้
ั ่ 4 คนระยะทำงขึน้ สูย่ อดเขำ 730 เมตร
 นำท่ำนขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปจั จุบนั มีอำยุมำกว่ำ100 ปี
ได้รบั สมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake”

 นังรถไฟทรานซ์
่
อลั ไพน์
ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั กำรกล่ำวขำนว่ำเป็ นเส้นทำงซึง่ โ
อบล้อมด้วยภูเขำหิมะและต้นไมอันเขียวขจี

 ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ธำรน้ ำแข็งทีง่ ดงำมแห่งหนึ่งทีส่ วยงำม ชมธำรน้ ำแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยู่ในเวสต์แลนด์
เนชันแนลปำร์
่
ก ทีม่ คี วำมสวยงำมอยูใ่ นเขตป่ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำร
 ควีนส์ทาวน์
เมืองทีส่ วยงำมริมทะเลสำบวำคำทีปทู ม่ี นี ้ำใสสะอำดและโอบล้อมด้วยภูเขำสูงและมีกจิ กรรมอันน่ำตื่นเต้นทีน่ กั ท่องเ
ทีย่ วนิยมมำกทีส่ ุด อำทิ เช่นนังเรื
่ อเจ็ทโบ๊ท กำรกระโดดบันจี้

ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็ นกำรกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกทีเ่ ปิดทำกำรให้นกั ท่องเทีย่ วทำกิจกร
รมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่

 พิ เศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์พร้อมชมวิ วที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
 พร้ อมสะสมไมล์จากการบินไทย

กำหนดกำรเดินทำง

29 เมษำยน – 7 พฤษภำคม 2560
6 – 14 พฤษภำคม 2560 / 3 – 11 มิถุนำยน 2560
8 – 16 กรกฎำคม 2560

DAY

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ ง

3
4

วันแรกของการเดินทาง
15.30 น.

ITINERARY

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดมศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารคา่
โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
ไคร้สท์เชิรช์

5

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโปชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์

6

ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นังกระเช้
่
าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

7

ควีนส์ทาวน์-ทะเลสาบวานาก้า-ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์

8

ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์–โฮกิติกะ–รถไฟทรานซ์อลั ไพน์-ไคร้สท์เชิรช์

9

ไคร้สท์เชิรช์ –อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

คณะพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรในกำรเดินทำง

18.45 น.

ออกเดินทำงสู่ออ็ คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันทีส่ องของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ ง

12.05 น.
เทีย่ ง

เดินทำงถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจำกผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ ำเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบติ๋มซา ณ ภัตตาคารจี น
นำท่ำนชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สำคัญทำงด้ ำนกำรค้ ำ
กำรศึกษำ กำรเงิน นำท่ำนชมท่ำเรือริมอ่ำวที่สวยงำมเต็มไปด้ วยเรือนับร้ อยลำ ชมสะพาน
ฮาร์เบอร์ นำท่ำนผ่ำนชมย่ำน Queen street ที่เป็ นถนนสำยสำคัญย่ำนกำรค้ ำ และตึกสำคัญ
ของเมือง ผ่ำนชมย่ำน Parnell Village ที่ได้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำเก่ำแก่และสวยงำม รวมถึง
Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้ โดยเฉพำะดอกกุหลำบเป็ นจำนวน
มำก หลังจำกนั้นนำท่ำนขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328
เมตร โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่ำงำมของโอ๊คแลนด์ สกำย ทำวเวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูกสร้ ำงที่
สูงที่สดุ ในซีกโลกใต้ เปิ ดให้ บริกำรตั้งแต่เดือนสิงหำคมค.ศ.1997 โดยด้ ำนบนหอคอยจะ
สำมำรถชมทัศนียภำพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้ กว้ ำงไกลกว่ำ 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลม
แห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกำยซิต้ คี อมเพล็กซ์ ซึ่งประกอบไปด้ วย คำสิโน ที่เปิ ด
ให้ บริกำรตลอด 24 ชั่วโมง ร้ ำนอำหำร บำร์ คำเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ ว่ำมีครบทุกอย่ำงไว้
คอยให้ บริกำร
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

คา่

วันทีส่ ามของการเดินทาง

อ็อคแลนด์ – หมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารคา่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมำตำมำตำ เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัส ประสบกำรณ์เบื้องหลังของสถำนที่ถ่ำยทำภำพยนตร์ไตรภำค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กำกับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ทำ่ นได้ ช่ ืนชมพื้นที่อนั สวยงำมของฟำร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มำกกว่ำพันเอเคอร์
ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขำ ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระกำรตำ นำชม
หมู่บ้ำนฮอบบิทในภำพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจำนวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
ออกแบบให้ แตกต่ำงกันไป บำงหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ ำและบำงหลังก็ปลูกดอกไม้ สวยงำม
หน้ ำบ้ ำน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงต่อด้ วยรถโค้ ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังควำมร้ อนใต้ พิภพ มี
ชำวเมำรีอำศัยอยู่เป็ นจำนวนมำกเพรำะเป็ นเมืองที่มีควำมร้ อนจำกใต้ ดินที่สำมำรถปรุง
อำหำรได้ โดยกำรนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีควำมร้ อนสูงจนกว่ำจะสุก อำหำรนี้ชำวเมำรี

เทีย่ ง

คา่
วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
...........น.
.......... น.

คา่

เรียกว่ำฮังงิ (HANGI) นอกจำกนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะเหนือ
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมำมำกที่สดุ นำท่ำนสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟำร์มเลี้ยงแกะ
ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมกำรแสดงของแกะพันธุต์ ่ำงๆที่เดินเรียงรำยบนเวทีให้ ทำ่ น
ชมและโชว์ควำมสำมำรถของสำยพันธุ์ ให้ ทำ่ นสัมผัสถึงควำมน่ำรักของกำรป้ อนอำหำรเจ้ ำ
แกะตัวน้ อย ประทับใจกับกำรชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และกำรต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงำนด้ ำนกำรฝี มือของชำวเมำรี
อำทิ กำรแกะสลักไม้ และกำรทอเครื่องนุ่งห่ม พร้ อมชมบ่อนำ้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง
มหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจำกพลังควำมร้ อนใต้ พิภพที่พวยพุ่งจำกพื้นดินโดยผสมแร่ธำตุต่ำงๆ
ตำมธรรมชำติ
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี
โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ – ไคร้สทเชิรช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกทะเลสำบโรโตรัวผ่ำนฟำร์มเลี้ยงแกะ ฟำร์มกวำง ฟำร์มวัว และเนินเขำ
น้ อยใหญ่ส่เู มืองไวโตโม่ท่มี ีถำ้ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงจำกนั้นนำ
ท่ำนเข้ ำชม ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถำ้ ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่ง
ประกำยระยิบระยับเป็ นล้ ำน ๆ ตัว ดั่งดวงดำวบนท้องฟ้ ำยำมค่ำ คืนนับเป็ น
ปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติท่หี ำดูได้ ยำก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนำท่ำนนั่งเรือเข้ ำไปในถำ้ อัน
เงียบสงบอันเป็ นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงและท่ำนจะได้ ชมควำม งดงำมของถำ้ หินงอก
หินย้ อยที่เกิดขึ้นตำมธรรมชำติเป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกี แห่งที่พลำด
ไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว
จำกนั้นเดินทำงสู่สนำมบินภำยในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์
ออกเดินทำงจำกอ็อคแลนด์โดยสำยกำรบินภำยในประเทศ เที่ยวบินที่ ………………
ถึงสนำมบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อนั ดับสำมของประเทศนิวซีแลนด์
นำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมควำมงำมของ แม่น้ าเอว่อน
(AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่
มีผิด
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ ุนขั ต้องแกะ-โอมาราม่าครอมเวล-ควีนสทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ รำบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอำชีพทำ
ฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ ทำ่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์
บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ เดินทำงต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมีสเี ขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำน
เรียกว่ำทะเลสำบสีนำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์มให้
ควำมสำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะในฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้น
ท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในกำรกำรประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุ บัน
หำกท่ำนเข้ ำไปด้ ำนในมองผ่ำนหน้ ำต่ำงออกมำด้ ำนนอกแล้ วท่ำนจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม
ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ ทำ่ นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่
สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่ถ่ำยรูปได้ สวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้
บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่โดดเด่นด้ วยควำมสูงถึง 3,754
เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่รำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล์
เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ทำ่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิ วซีแลนด์
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

เทีย่ ง

คา่

วันทีห่ กของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พคี ฟาร์ม
นังกระเช้
่
าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่
ควีนส์ทาวน์
ผ่ำนชม
การกระโดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว
เป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทำกำรให้ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันตื่นเต้ นนี้จ
นมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้ เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์
กระโดดจำกสะพำนด้ วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใสและเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน
(หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้
กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์เพือ่ เช็คราคาและจองล่วงหน้า)
จำกนั้นนำท่ำนขึ้น
เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS EARNSLAW 1912
ปัจจุบันมีอำยุมำกกว่ำ 100 ปี ได้ รับสมญำนำมว่ำ “LADY OF THE LAKE”
แห่งทะเลสำบวำคำทีปู

เทีย่ ง

คา่

ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อนให้ ทำ่ นได้ ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทีปูท่ใี นบร
รยำกำศแสนโรแมนติกท่ำมกลำงขุนเขำและสำยนำ้ ใสสะอำด
พร้ อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ ชิด
จนถึงอีกฝั่งหนึ่งของทะเลสำบซึ่งเป็ น
วอลเตอร์พคี ฟาร์ม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว ทีว่ อลเตอร์พคี ฟาร์ม
นำท่ำนสัมผัสกับชีวิตและควำมเป็ นอยู่ของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยกำ
รชมกำรแสดงสุนัขต้ อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ ำของฟำร์มชมการสาธิตการตัดขนแกะ และ
ให้ ทำ่ นได้ อิสระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูปริมทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำมก่อนเดินทำ
งกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์ นำท่ำนขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา
บ็อบส์พคี
เป็ นกระเช้ ำที่น่ังได้
4
คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ
730
เมตร
ท่ำนจะได้ สมั ผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ทำ่ นจะมองเห็นอำคำร
บ้ ำนเรือนที่ปลูกสร้ ำงตำมไหล่เขำพร้ อมกับทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำมด้ ำนล่ำง
ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนำว
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พคี
พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า
โดยชมทัศนียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็ นภูเขำสูงผ่ำนไร่องุ่นที่นำมำผลิตไวน์ท่มี ีช่ ือเสียง
ก่อนเข้ ำสู่เมืองวำนำก้ ำ แวะชม เมืองวำนำก้ ำ
ริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเู ขำสูงอยู่อกี ฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่ทำให้ เป็ นเมืองที่มีทศั นีย
ภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงต่อไปยังเมืองฮาสท์
ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงที่สวยงำมเป็ นภำพที่ทำ่ นจะประทับใจตลอดสองข้ ำงทำง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรนำ้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์
เนชั่นแนลปำร์ก
ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำรนำ้ แข็งที่เคลื่อนลงม
ำอย่ำงต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรนำ้ แข็งสีขำวระยิบระยับ
สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงำม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม
นำท่ำนเดินเข้ ำสู่ท่พี ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ

เทีย่ ง

คา่

วันทีแ่ ปดของการเดินทาง

ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองโฮกิติกะ
เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียวหรือหยก
ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำ

(HOKITIKA)
หินสีเขียว

นี้จะช่วยรักษำควำมสงบ
แข็งแรง
และจะนำอำนำจมำสู่ตนและครอบครัว
อิสระเชิญท่านเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงสู่ สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ ทำ่ น
นั่งรถไฟทรานซ์อลั ไพน์
ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์ แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับกำรกล่ำวข
ำนว่ำเป็ นเส้ นทำงซึ่งโอบล้ อมด้ วยภูเขำหิมะและต้ นไม้ หลำกสีเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุ
ด
สลับกับภูเขำเขียวขจี
และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ ำชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงำมดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอ
ดสองเข้ ำทำง
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่พัก SUDIMA CHRISTCHRUCH AIRPORT หรือเทียบเท่ำ

เทีย่ ง

คา่
วันทีเ่ ก้าของการเดินทาง
เช้า
...... น.
...... น.

14.10 น.
20.25 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทำงสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนำมบินอ็อคแลนด์
เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
โดยนั่งรถ
จำกอำคำรผู้โดยสำรภำยในประเทศสู่ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศ
(
ตามอัธยาศัย )
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...
************************

SHUTTLE
BUS
อาหารกลางวัน

อัตราค่าบริ การ
กาหนดการเดินทาง

29เมษำยน – 7 พฤษภำคม 2560
6 – 14 พฤษภำคม 2560 / 3 – 11 มิถุนำยน 2560
ราคารวมตั๋ว
เมษายน – มิถุนายน

คณะผู้เดินทาง

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ นระ
หว่างประเทศ
(รวมตั ๋วบิ นภายในประเทศแล้
ว)

ผู้ใหญ่

122,900.- บาท

97,900บาท

เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

114,900.- บาท
101,900.- บาท
94,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

89,900บาท
79,900- บาท
74,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

กาหนดการเดินทาง

8 – 16 กรกฎาคม 2560
ราคารวมตั๋ว

คณะผู้เดินทาง

8 -16 กรกฎาคม60

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ นระ
หว่างประเทศ
(รวมตั ๋วบิ นภายในประเทศแล้
ว)

ผู้ใหญ่

126,900.- บาท

100,900บาท

เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้อง ท่ำนที่ 3 ลด

116,900.- บาท
104,900.- บาท
97,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

92,900บาท
82,900- บาท
76,900.- บาท
21,900.- บาท
2,000.- บาท

รำคำทัวร์รวมค่ำวีซำ่ กรุ๊ป หรือ วีซ่ำครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยืน่ วีซ่ำเดีย่ วกรุณำจ่ำยเพิม่ 2,500 บำท
หรือมีเหตุจำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่ำก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้
(เงือ่ นไขกำรยืน่ วีซ่ำขึน้ อยูก่ บั เอกสำรของท่ำน ทำงบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจำรณำ)
*** รำคำนี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในกำรเปลี
ย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ำมันของสำยกำรบิน
์
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร จำนวน 15 ท่ำนขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในกำรเลื
่อนกำรเดินทำง หรือ เปลีย่ นแปลงรำคำ
์
*** 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
กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน
เพื่อแจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4
ชัน้ เพื่อควำมปลอดภัยจำกแผ่นดินไหวและกำรเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นกำรชมธรรมชำติทน่ี ัง่ รถยำวในแต่ละวัน
*** กรณีลกู ค้ำมีวซี ่ำอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทำงบริษทั ฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้
เนื่องจำกไม่ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม์

อัตรานี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินไทย (TG ) และสำยกำรบินภำยในประเทศ เจ๊ท สตำร์
(JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์
(NZ)บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึน้ อยูก่ บั ตารางการบินในแต่ละวัน
 ค่ำโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว, ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำอำหำรและเครือ
่ งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุในรำยกำร, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษท
ั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ






ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษทั จะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ท่ำนละ 200 บำท

ค่ำน้ำมันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรปรับเปลีย่ นรำคำตำมภำษีน้ำมันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิม่ 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 ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร
่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่ำอำหำรทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3%
 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำทีโ่ รงแรมไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง
เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงำนยกกระเป๋ำเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ท ำ ง บ ริ ษั ท ฯ จ ะ ข อ เก็ บ เงิ น ค่ ำ มั ด จ ำ เป็ น จ ำ น ว น 20 ,0 0 0 .- บ ำ ท ต่ อ ก ำ ร จ อ ง ทั ว ร์ ห นึ่ ง ท่ ำ น
ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษทั ฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำ ก่อนวันเดินทำงอย่ำงน้อย
2 1 วั น ห รื อ ( 3 สั ป ด ำ ห์ ) ใ น ข อ ก ำ ร ท ำ วี ซ่ ำ เ ข้ ำ ป ร ะ เ ท ศ นิ ว ซี แ ล น ด์
หำกเอกสำรท่ ำนล่ ำ ช้ำ ไม่ ท ัน ก ำหนดหรือไม่ ค รบตำมมำตรฐำนที่ส ถำนทู ต ก ำหนดในเรื่องกำรงำน และกำรเงิน
ห รื อ ก ำ ร ใ ห้ ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น เ ท็ จ อั น เ ป็ น ผ ล ท ำ ใ ห้ ส ถ ำ น ทู ต ป ฏิ เ ส ธ ก ำ ร อ อ ก วี ซ่ ำ บ ริ ษั ท ฯ
จ ะ ข อ ส ง ว น สิ ท ธิ ์ ใ น ก ำ ร คื น เ งิ น ค่ ำ มั ด จ ำ ทั ้ ง ห ม ด ห รื อ ห ำ ก อ อ ก ตั ๋ ว แ ล้ ว
บริษทั ฯไม่สำมำรถคืนค่ำตั ๋วได้เพรำะเป็ นเงือ่ นไขของสำยกำรบิน
 ส ำห รั บ ค่ ำ ทั ว ร์ ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ บ ริ ษั ท ฯ จะข อเก็ บ ทั ้ง ห ม ด ก่ อ น ก ำรเดิ น ท ำงอย่ ำ งน้ อย 14 วั น ท ำก ำร
หำกไม่ได้รบั เงินครบทัง้ หมดก่อนวันเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร
เงื่อนไขการยกเลิ ก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิ น ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้
หากผู้เดิ นทางยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 51 วัน ก่อนเดินทำง คืนเงินมัดจำทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้ำ 31-50 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดจำท่ำนละ 20,000 บำท
แจ้งล่วงหน้ำ 21- 30 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำค่ำใช้จ่ำย 50% จำกรำคำทัวร์
แจ้งล่วงหน้ำ 1-20 วัน ก่อนเดินทำง จะไม่มกี ำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด รวมถึงหำกยกเลิกในวันเดินทำง
หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มกี ำรคืนเงินทัง้ หมด
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 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 ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผูป
้ กครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ
หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทัง้ บิดำและมำรดำ
พร้อมเอกสำรสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
 หลักฐำนประวัตก
ิ ำรศึกษำ
(สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ)
อำทิ
หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง)
กรณีปิดเทอมใช้สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
 ใบเปลีย
่ นชือ่ (ถ้ำมีสำคัญมำก)
 กรณีถำ
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ำมี
ภรรยำ
และมีบุตรอำยุไม่เกิน
20
ปี
เดินทำงด้วยกันสำมำรถยืน่ วีซำ่ รวมกันได้เป็ นวีซ่ำครอบครัว
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ทส
่ี ำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอืน
่ ก่อนเดินทำงกับเรำ
กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีเ่ พรำะหำกยืน่ หนังสือเดินทำงเข้ำไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะ
ถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
 ระยะเวลำในกำรยืน
่ วีซ่ำประมำณ
10
-15
วัน
หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำจำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน
จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่
านัน้ แล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วันทาการในการมาแปะ
ผลวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
 1.
หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ
ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
หรือ
หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
 2.
หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง
สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว
และทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 3.
หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
 4.
กรณีทท่ี ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว
ทำงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึน้ อยูก่ บั ทำงบริษทั ฯ
จะพิจำรณำ
และขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมตั วิ ซี ำ่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ
เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพิจำรณำของสถำนทูตได้
ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***

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

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. อาชีพปั จจุบนั .............................................. 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)
10.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 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) ..................................................

