นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
ควีนส์ทาวน์-นั่งกระเช้าสูย่ อดเขาบ๊อบส์ พีค
ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ – วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป
รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์- แซนตี้ ทาวน์
อะคารัว – ล่องเรือชมโลมา -ไคร้สท์เชิร์ช
กาหนดการเดินทางวันที่ 11-17 เม.ย. 60
สรุปการเดินทางโดยย่อ

ส
วันที่1

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันที่2

แวะเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ - ควีนส์ทาวน์ - นั่งกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบพีค

วันที่3

ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - ช้อปปิ้ง

วันที่4

ครอมเวล - โอมาราม่า - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ - ไครสต์เชิร์ช

วันที่5

ไคร้สท์เชิรช์ - รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - แซนตี้ ทาวน์ - ไครสต์เชิร์ช

วันที่6

อะคารัว ล่องเรือชมโลมา - ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง

วันที่7

ไคร้สท์เชิรช์ - แวะเปลี่ยนเครื่องที่ซิดนีย์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก (วันที่ 11 เมษายน 60)
15.30 น.
18.25 น.

ราคา 94,900.-

กรุงเทพฯ – ควีนส์ทาวน์

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์
สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ นครซิดนีย์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันที่สอง (วันที่ 12 เมษายน 60)
ซิดนีย ์ – ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขาบ๊อบพีค
06.45 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน
09.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.30 น.
ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านเดินทางชม
เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติทงี่ ดงามริมทะเลสาบ
ที่มีนาใสเป็นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้เลยทีจ่ ะต้องมาเยือน นา
ท่านขึนกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขา
บ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึนสู่ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะ
ได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทังเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร
บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง
ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว
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ค่า

รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ักโรงแรม RYDGES LAKELAND RESORT (SUPERIOR LAKE FACING) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (วันที่ 13 เมษายน 60)
เช้า

เที่ยง

ค่า

ควีนส์ทาวน์–ชมการกระโดดบันจี้ –เรือกลไฟโบราณ
วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ช็อปปิ้ ง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่นาคาวารัว ให้ท่านได้แวะชม
เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนีออกแบบมาให้วงิ่ ด้วยความเร็วและ
หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชานาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่ง
เรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุดๆ แบบไม่รลู้ ืมและเป็นความประทับใจในการ
มาเยือนประเทศนี
(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ )
ผ่านชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัวเป็นการ กระโดดบันจีแห่งแรก
ของโลกที่เปิดทาการให้นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนีจนมีชื่อเสียง
ไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์
กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พืนนาอันใสและเชี่ยว
กราดใต้สะพาน
( หากท่านต้องการทดสอบความกล้าในการกระโดดบันจี้ กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์เพื่อเช็คราคาและ
จองล่วงหน้า )
นาท่านขึนเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า
100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ
วาคาทีปู ซึ่งเป็นเรือทีเ่ คยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของ
ทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและสายนา
ใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
จากนันให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลียงแกะของนิวซีแลนด์โดยการ
ชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อสิ ระใน
การเดินชมฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูทสี่ วยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ักโรงแรม RYDGES LAKELAND RESORT (SUPERIOR LAKE FACING) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (วันที่ 14 เมษายน 60)

ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวล – โอมาราม่า-ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ- แอชเบอร์ตนั -ไครสต์เชิรช์
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เช้า

เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่าน เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซือผลไม้สดแห้ง และแปรรูปนานา
ชนิดของนิวซีแลนด์ เดินทางต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาด เล็กบนทีร่ าบสูง เป็นอีกเมืองที่มีความสวยงาม
ของธรรมชาติทลี่ ้อมรอบด้วยหุบเขาและเต็มไปด้วยทุง่ หญ้า และฝูงแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บีคิว
จากนันนาท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์
ยอดเขาเม้าท์คกุ้ ที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิ ะและธารนาแข็งปก
คลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนาในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้าหรือบาง
ท่าน เรียกว่าทะเลสาบสีนานม สีพิเศษนีเกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนาแข็ง
ของภูเขาที่มหี ิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสูท่ ะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ ุนัข
ต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อน
แกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนันท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่
ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่าน
เข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะ ประทับใจกับ
วิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
จากนันเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองที่อยูท่ ุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ี่คน
ส่วนใหญ่มอี าชีพทาฟาร์มเลียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้า
พืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชือของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะเดินทางสู่
เมืองไคร้สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ักโรงแรม RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH (SUPERIOR ROOM) หรือ
เทียบเท่า

วันที่หา้ (วันที่ 15 เมษายน 60)
เช้า

ไคร้สท์เชิรช์ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ - แซนตี้ ทาวน์ - ไครสต์เชิรช์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟไคร้สท์เชิร์ช ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์ (TRANZ
ALPINE TRAIN ) ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและ
ต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยทีส่ ุดสลับกับภูเขาเขียวขจีและฝูงแกะน่ารัก
ยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดัง่ ภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสอง
ข้างทาง จากนันนาท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชจากเมืองอาเธอร์พาสสูเ่ มืองจาลองแซนตีทาวน์
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เที่ยง

ค่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
แชนตีทาวน์ เมืองจาลองในสมัยก่อนเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ นาท่านย้อน
ยุคไปในอดีตศตวรรษที่ 19 ให้ท่านนั่งรถไฟจักรไอนาโบราณสู่ป่าทึบ ให้ท่านได้
ชมวิธีการขุดหาทองและร่อนทองในเหมืองจาลองและชมการขุดหาทองใน
สมัยก่อนโดยการเตรียมจานให้นกั ท่องเที่ยวลองร่อนหาทองและหากได้ทอง
เจ้าหน้าที่กจ็ ะเก็บใส่ขวดให้เรานากลับบ้านเป็นทีร่ ะลึก จากนันชมบ้านชาวจีน
ที่มาเสี่ยงโชคในการขุดทองปี ค.ศ. 1870 พร้อมเครื่องใช้ภายในบ้านที่จาเป็น
รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ในสมัยก่อนที่บอก เรื่องราวของผูค้ นที่อยู่ห่างไกลความ
เจริญในสมัยก่อน ถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนในยุคก่อน อาทิ เช่น ร้านอาหาร
ร้านตัดผม โบสถ์ คุก ของยุคตื่นทองเมื่อร้อยปีก่อน จากนันเดินทางกลับสู่เมืองไค
รสต์เชิร์ช
รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ักโรงแรม RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH (SUPERIOR ROOM) หรือ
เทียบเท่า

วันที่หก (วันที่ 16 เมษายน 60)
เช้า

เที่ยง

ค่า

ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือชมโลมา – ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากไคร้สท์เชิร์ชสูเ่ มืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรัง่ เศสเมือง
เดียวในนิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตังรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ท่านชมเมืองอะคารัวที่
ยัง
มีร้านอาหารและถนนต่างๆทีม่ ีขื่อเป็นภาษาฝรัง่ เศสที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน
จากนันนาท่านล่องเรือชมโลมาเฮกเตอร์ตัวเล็กแสนน่ารัก สาหรับตัวผู้ตัวมีความ
ยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และนาหนักอยู่ที่ 47 กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้
ในอ่าวแห่งนีและบริเวณใกล้เคียง โลมาเฮกเตอร์เป็นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้
ๆ เรือทาให้เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวนาและ
อาหารในอ่านแห่งนีทีม่ ีปลาชุกชุม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ที่ได้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะ
อังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมความงาม
ของ แม่น้าเอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้
เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนาที่ไหลเอื่อย มีกงิ่ หลิวระย้าอยูเ่ หนือนา เหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนันนาท่านขึน
สู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร พร้อมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
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นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ักโรงแรม RYDGES LATIMER CHRISTCHURCH (SUPERIOR ROOM) หรือ
เทียบเท่า
วันที่เจ็ด (วันที่ 17 เมษายน 60)

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ

นาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช อาคารระหว่างประเทศ
06.10 น.
ออกเดินทางสู่ ซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่
QF138
07.40 น.
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
09.50 น.
เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เที่ยวบินที่ QF023
16.40 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
**********************
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
ราคารวมตั๋ว
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
งดแถมกระเป๋า
11-17 เม.ย. 60
ตลอดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ 2-3 ท่าน/ห้อง
94,900.- บาท
61,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
87,900.- บาท
56,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
81,900.- บาท
51,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
76,900.- บาท
48,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ
14,900.- บาท
14,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง ท่านที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน (เงื่อนไขการยืน่ วีซ่า
ขึนอยู่กับเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)
*** การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสาร จานวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ราคานีบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสาร จานวน 15 ท่านขึนไป หากจานวนผูโ้ ดยสารต่ากว่า 15 ผู้ใหญ่ บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานีไปแล้ว
*** บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั๋วที่ลกู ค้าซือเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหาก
เที่ยวบินล่าช้า หรือจานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึนอยู่กบั สายการบินจะพิจารณา
ให้
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*** กรณีลกู ค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าตรวจคนเข้า
เมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตังแต่เมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้
เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชันประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง
 ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด์ -ไคร้สท์เชิร์ช
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร
่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผู้ทอี่ ายุต่า
กว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึนไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) และ
ท่านที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท ท่าน
สามารถทาประกันด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการให้ทางบริษัททาประกัน(รายเดี่ยว)ให้ กรุณาติดต่อสอบถามกับ
ทางบริษัท
 ค่านามันจากสายการบิน 17 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีนามันของ
สายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึนหลังจากนี
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดีย
่ วจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ
จาเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซา่ เพิ่ม
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม
่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 ค่านาหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ ไม่มี
พนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
 กรุ ณาชาระค่า มั ด จ าทั ว ร์ 20,000บาท/ท่ า น ภายใน2วั นท าการนั บ จากวัน จองทั วร์ พร้อ มส่ ง ส าเนาหน้ าหนัง สื อ
เดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่ น้อ ยกว่า 20 วันท าการ(ในช่วงปกติ) หรือ ชาระก่ อ นการเดินทางไม่ น้อ ย
กว่า 25 วันทาการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด
หรือยกเลิกการเดินทาง)
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่า เข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อ น
21 วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ ทั นก าหนดการออกตั๋วกั บ ทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทังหมด
เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์)
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซา่ ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วันทาการ ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทังหมด
แจ้งล่วงหน้า 41 – 49 วันทาการ ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วันทาการ ก่อนเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตั๋วแล้วจะไม่
คืนเงินค่าตั๋ว หรือกรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจา 20,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50%
จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วันทาการ ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทังหมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่ งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทาง
บริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทังหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบ
เนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผู้โดยสารเองตอบคาถามไม่ชัดเจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง
ของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย นอกจากนีบริษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพือ่ ต่อเครื่องในกรณีทสี่ ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
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เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิวครึ่งหรือ 2 นิว
 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน) สาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทังหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 12 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทังบิดาและมารดา พร้อมเอกสาร
สาเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีสาคัญมาก)
 กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มส
ี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวีซ่า
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่ นหนังสือเดิน
ทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกาหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึง
ออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็นต้องแจ้ง
ให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้วต้องมี
เวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทังสิน
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทังหมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวี
ซ่าใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่ อันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
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4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึนอยู่กับทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงหมด
ั
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซา่
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านันขึนอยูก่ ับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถ
แทรกแซงการพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มเี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ
เดินทางไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านัน
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะ
ยื่นท่องเที่ยว***
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่าน
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สาคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปจั จุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนีสาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนือวัว
ไม่ทานเนือหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
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