NZ.. PARADISE MILFORD SOUND
เชิ ญท่านเดิ นทางสู่เกาะใต้ประเทศนิ วซีแลนด์ 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิ นสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ ส
 เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่น้าเอว่อน
ทีไ่ หลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น
 วนอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD
LAND) ซึง่ ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื น้ ามีสเี ขียวอมฟ้า
สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ าแข็งจากภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สุด
 กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
ท่านจะได้สมั ผัสความงามของเมืองควีนส์ทาวน์และทะเลสาบวาคาทีปู
 ควีนส์ทาวน์
เมืองทีส่ วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปทู ม่ี นี ้าใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและมีกจิ กรรมอันน่าตื่นเต้นที่
นักท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ุด อาทิ เช่นนัง่ เรือเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจี้

ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็ นการกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกทีเ่ ปิดทาการให้นกั ท่องเทีย่ ว
ทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่

** พิ เศษ !!! เมนูพิเศษ พร้อมเป๋าฮื้อทะเลใต้ พร้ อมกุ้งมังกร *
กำหนดกำรเดินทำง
5 – 10 พฤษภำคม 2560 / 10 – 15 มิถุนำยน 2560
7-12 กรกฎำคม 2560

DAY

1
2
3

ITINERARY

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั
ทะเลสำบเทคำโป-ชมอนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-ทไวเซิ ล
ทไวเซิ ล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทำวน์
กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ๊อบส์พคี และเล่นลูจ

4

ควีนส์ทำวน์ - เต อำนำว – มิลฟอร์ดซำวด์ – ควีนส์ทำวน์

5

ควีนส์ทำวน์ – ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง

6

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันแรก
09.00 น.

12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.
วันทีส่ อง
09.30 น.

เทีย่ ง

คำ่
วันทีส่ ำม

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
คณะพร้ อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 5 แถว K
เคำน์เตอร์
สำยกำรบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
(SQ)
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 975
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 297
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั – ทะเลสำบเทคำโป - ชมอนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-ทไวเซิล
เดินทางถึงเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์
ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือ
ฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม
ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสำบเทคำโป
ที่สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสี
นา้ นม
สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงม
าสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ
ที่เจ้ าของฟาร์มให้ ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ า
งใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD
โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวข
องทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ อุทยำนแห่ งชำติเม้ำท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์
ยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร
ยอดเขามีหิมะและธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทำนอำหำรคำ่ แบบบุฟเฟ่ ต์
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ทีพ่ กั MACKENZIE COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทำวน์ – กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ๊อบส์พคี และเล่นลูจ

เช้ำ

เทีย่ ง

คำ่

วันทีส่ ี่
ควีนส์ทำวน์
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่
เมืองควีนทำวน์
ระหว่างทางนาท่านแวะซื้อผลไม้ สดและแห้ งที่เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้
และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทำวน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร
ชมกำรกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพำนคำวำรัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ด
ทาการให้ นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีช่ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ น
กิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความ
สูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้ สะพาน หรือท่านจะเลือกนั่งเรือเร็ว
เจ็ทโบ๊ทที่ว่ิงด้ วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่นา้ ที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่าง
ตื่นเต้ นสุด ๆ (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรือเร็ วเจ็ทโบ๊ ท เป็ นทัวร์นอก
รายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่ วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์เพือ่ จองเวลาล่วงหน้า) ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลาง
ธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มีนา้ ใสเป็ นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้
เลยที่จะต้ องมาเยือน นาท่านขึ้นกระเช้ำกอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ า
ที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของ
เมืองควีนส์ทาวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ทา่ นจะมองเห็นอาคารบ้ านเรือนที่ปลูกสร้ างตาม
ไหล่เขาพร้ อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่สี วยงามด้ านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะ
ในฤดูหนาว และให้ท่ำนได้เล่นลูจ (Luge)ซึ่งเป็ นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของ
ไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้ อมให้ ทา่ นได้ ต่นี เต้ นบนความสูงของยอดเขาพร้ อม
ทัศนียภาพที่งดงาม เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรมRYDGES LAKEFRONT HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทำวน์ - เต อำนำว – มิลฟอร์ดซำวด์ –
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์
โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว
ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ เป็ นอันดับ
2
ของประเทศ
เข้ำสู่เขตอุทยำนแห่งชำติมิลฟอร์ดซำวด์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุง่ กว้ าง
เข้ าสู่วนอุทยำนแห่งชำติมิลฟอร์ดซำวด์ ( MILFORD SOUND)
ในดินแดนส่วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้
เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซ่ึงมีในลักษณะนี้เพียง 2
แห่งในโลก
กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนา้ แข็งในยุคโบราณ
กัดเซาะหินทาให้ นา้
ท่วมแทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้ างโดยธร
รมชาติ ทะเลสาบ
MIRROR
LAKE
ทะเลสาบที่ใสราวกระจก
เป็ นทะเลสาบที่ทา่ นจะ สามารถมองสะท้อนภาพภูเขา
ซึ่งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่าง

เทีย่ ง

คำ่

วันทีห่ ำ้
เช้ำ

เทีย่ ง

คำ่

และให้ ทา่ นดื่มนา้ แร่บริสทุ ธิ์
จากธรรมชาติท่ี
MONKEY
CREEK
และแวะชมนา้ ตกที่มีความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM
นำท่ำนล่องเรือสำรำญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนา้ ตกอันสูงตระหง่านของ
นา้ ตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้ าผา ชมแมวนา้ นอนอาบแดดบนโขดหิน
อย่างสบายใจ พร้อมรับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้น
ล่องเรือกลับสู่ทา่ เรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทำนอำหำรคำ่ อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL เทียบเท่า
ควีนสทำวน์ – โอมำรำม่ำ – เทคำโป - ไคร้สท์เชิรช์
รับประทำนอำหำรเช้ำภำยในโรงแรม
นาท่านเดินกลับสู่เมือง
ไคร้สท์เชิรช์
นาท่านผ่านเมืองโอมาราม่า
เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ชมวิวสองข้ างทางที่สวยงาม
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์บคี ิว
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
ให้ ทา่ นแวะจุดชม
วิวของทะเลสำบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่ถ่ายรูปได้ สวยที่สดุ ของ
อุทยำนแห่งชำติเม้ำท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่โดด
เด่นด้ วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี
ทะเลสำบเทคำโป
ที่สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสี
นา้ นม
สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงม
าสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ
ที่เจ้ าของฟาร์มให้ ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ า
งใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD
โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่
จากอดีตจนถึงปัจจุบันหากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่
านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั
เมืองที่อยู่ทุง่ ราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ
หรือฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว
เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ เดินทางต่อสู่
รับประทำนอำหำรคำ่ อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก QUALITY HOTEL ELMS หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก
เช้ำ

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
**************************

10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

กำหนดกำรเดินทำง

5 – 10 พฤษภำคม 2560 / 10 – 15 มิถุนำยน 2560
7-12 กรกฎำคม 2560

คณะผู้เดิ 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 ห้องท่านที่ 3 ลด
คณะผู้เดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

ราคารวมตั ๋ว
5 – 10
พฤษภาคม2560

ราคารวมตั ๋ว
10-15
มิ ถนุ ายน2560

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบินตล
อดการเดิ นทาง

80,900.- บาท
73,900.- บาท
68,900.- บาท
63,900.- บาท
11,900.- บาท
1,500.- บาท

83,900.- บาท
78,900.- บาท
72,900.- บาท
69,900.- บาท
11,900.- บาท
1,500.- บาท

48,900.- บาท
45,900.- บาท
40,900.- บาท
37,900.- บาท
11,900.- บาท
1,500.- บาท

ราคารวมตั ๋ว
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบินตลอด
7-12 กรกฎาคม2560
การเดิ นทาง

79,900.- บาท
73,900.- บาท
68,900.- บาท
63,900.- บาท
11,900.- บาท
1,500.- บาท

48,900.- บาท
45,900.- บาท
40,900.- บาท
37,900.- บาท
11,900.- บาท
1,500.- บาท

เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด
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 ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์

*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า
หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน
กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน
เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4
ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้
เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบต
ั 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 ณ วันที 23 พฤษภาคม 2559
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, ค่าทาใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีทต
่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง
เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น








ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21
วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่ านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่ าเข้าประเทศนิ ว ซีแลนด์ล่าช้า ไม่ ท ัน ก าหนดการออกตั ๋วกับ ทางสายการบิน
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 ท ั ้ ง ห ม ด ก่ อ น ก า รเดิ น ท า ง อ ย่ า ง น้ อ ย 1 4 วั น ท า ก า ร
หากไม่ได้รบั เงินครบทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่ วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้
หากผู้เดินทางยกเลิกหรือไม่ สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 50 วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 21 – 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 15 – 20 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 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 มเสียหรือด้วย
เหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคาถามไม่ชดั เจน
รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
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 ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา 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









ใบเปลีย่ นชื่อ (ถ้ามีสาคัญมาก)
กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี
ภรรยา
และมีบุตรอายุไม่เกิน
20
ปี
เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่าครอบครัว
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือเดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะ
ถึงกาหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ
10
-15
วัน
หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน
จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่
านัน้ แล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ 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 ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ ท่ องเทีย่ ว***

**** 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 ท่าน (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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................

