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Holiday New Zealand Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ ทาวน์ – นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พคี
ล่ องเรื อชมความงามมิลฟอร์ ด ซาวน์ – ดะนีดนิ ชมปราสาทลาร์ นัค – ทะเลสาบ
เทคาโป – แวะแซลม่ อนฟาร์ ม – แอชเบอร์ ต้ัน
พิ เศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค + พร้อมวิ วอันงดงาม
รับประทานอาหารไทย 1 มือ้ และ ชิ มปลาแซลมอน

กำหนดกำรเดินทำง

11 – 17 เมษำยน 2562 (สงกรำนต์)
DAY

ITINERARY

HOTEL

1

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

2

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง –นำท่ำนชมเมืองไคร้สท์
เชิรช์ - แอชเบอร์ต้นั

ASHBURTON
HOTEL

แอชเบอร์ต้นั – ดะนีดินชมเมือง – ปรำสำท
ลำร์นคั
ดะนีดิน–ควีนส์ทำวน์ –ชมกระโดดบันจี้ และเรือ
เร็วเจ็ ตโบ๊ต- นังกระเช้
่
ำขึ้ นยอดเขำชมเมือง
พร้อมทำนอำหำรคำ่ บุฟเฟ่ ต์

DUNEDIN
HOTEL

5

ควีนส์ทำวน์ – เต อำนำว – มิลฟอร์ดซำวน์ –
ควีนส์ทำวน์

QUEENSTOWN
HOTEL

6

ควีนส์ทำวน์-แวะแซลม่อนฟำร์ม-เทคำโป –
ไคร้สท์เชิรท์

CHRISTCHURC
H HOTEL

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

3
4

QUEENSTOWN
HOTEL
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วันแรกของกำรเดินทำง (11 เมษำยน 2562 )
09.00 น.
12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

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 เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ้ งสินค้ ามากมายที่สนามบินประเทศ
สิงคโปร์
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 297

วันทีส่ องของกำรเดินทำง (12 เมษำยน 2562 )

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของประเทศ
นิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองแล้ วนาท่านชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่
“เมืองอังกฤษนอกเกำะอังกฤษ” ผ่านชม
สวนสำธำรณะแฮกลีย ์ ศำลำว่ำกำรประจำ
เมือง ชมความงามของ แม่น้ ำเอว่อน
(AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบ
เยือกเย็น ท่านจะได้ เห็นคนถ่อเรือไปตาม
สายนา้ ที่ไหลเอื่อย มีก่งิ หลิวระย้ าอยู่เหนือนา้ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชม
สวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ ยอดเขำแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ทา่ นจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจี น
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ ราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วน
ใหญ่มีอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ า
พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของ
ฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
เทีย่ ง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก ASHBURTON HOTELหรือเทียบเท่า
วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (13 เมษำยน 2562 )
แอชเบอร์ต้ นั – เมำรำกิ – ดะนีดิน ชมปรำสำทลำร์นคั
09.30 น.

เช้ำ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองดะนีดิน แวะชมหาดเมารากิท่มี ีลักษณะหาดทรายมี
หินรูปทรงแปลกตาที่หาชมได้ ยากและไม่มีท่ไี ดเหมือน มีลักษณะเป็ นลูก
กลมๆเหมือนลูกฟุตบอลปกคลุมกลาดเกลื่อนไปทั่วพื้นที่หาดทรายและโขด
หิน โดยคลื่นนา้ ทะเลที่พัดสาดขึ้นลงหาดนี้อยู่เป็ นประจาสม่าเสมอเป็ นเวลาหลายหมื่นปี
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
เดินทางถึงสนำมบินเมืองดะนีดิน นาท่านเข้ าสู่ตัวเมืองดะนีดินเมืองที่เคย
เป็ นเมืองใหญ่ท่สี ดุ ในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและได้ ช่ ือว่าเป็ นเมืองแห่งส
ก๊อตแลนด์ผ่านชมสถานที่สาคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซึ่งเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้ าที่เก่าแก่
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คำ่

ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม นาท่านชม ปรำสำทลำร์นคั
(LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็ นบ้ าน
ส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้ เวลาหลายปี ในการปรับปรุงปราสาทให้ คงเดิมอย่างตระการตาให้ ทา่ น
เข้ าชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ ในสมัยก่อน และห้ องต่างๆ
มากมาย ปราสาทแห่งนี้อยู่บนเนิน
รับประทำนอำหำรคำ่ บุฟเฟ่ ต์ ณ ภัตตำคำร
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม SCENIC HOTEL DUNEDIN CITY หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ำมของกำรเดินทำง (14 เมษำยน 2562 )
เช้ำ

เทีย่ ง

ดะนีดิน – ควีนส์ทำวน์ - กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ็อบพีค

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงออกจำกเมืองดะนิดิน เดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทำวน์ (ใช้เวลำประมำณ 3 ชม.
30 นำที) ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มีนา้
ใสเป็ นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมาเยือน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ร้ำนอำหำรไทย
หลังจากนั้นหากมีเวลา นาท่านซื้ อทัวร์นอกรำยกำรสำหรับกำรนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
 เจ็ ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่ิงด้ วยความเร็วและ
หมุนได้ 360 องศา พร้ อมคนขับที่มีความชานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่านที่น่ังเรือมีความ
ตื่นเต้ นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
 ชมกำรกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพำนคำวำรัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทาการให้
นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลาด
ไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใส
และเชี่ยวกราดใต้ สะพาน

(กำรนังเรื
่ อเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรำยกำร กรุณำติดต่อสอบถำมรำคำจำกหัวหน้ำทัวร์ จะไม่สำมำรถกำรันตีว่ำ
จะทำได้หรือไม่เพรำะไม่ได้จองล่วงหน้ำจึ งขึ้ นอยู่กบั สภำพอำกำศ ฤดูกำลหรือจำนวนจำนวนกำรจองในแต่ละวันรวมถึงเวลำที่
เหมำะสมหรือควำมต้องกำรของคณะส่วนใหญ่ สำหรับผูท้ ี่นงรถไปคั
ั่
นเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นสำมำรถ
ี้
เดินเล่น ถ่ำยรูป ซื้ อ
ของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตำมอัธยำศัย)

นาท่านขึ้นกระเช้ำกอนโดล่ำสู่ยอดเขำบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา
730 เมตร ท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ทา่ นจะมองเห็น
อาคาร บ้ านเรือนที่ปลูกสร้ างตามไหล่เขาพร้ อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่สี วยงายด้ านล่างชมยอดเขาที่
บ้ านเมืองที่สวยงาม
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คำ่

รับประทำนอำหำรพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ ต์นำนำชำติพร้อมชมวิวอันสวยงำมของ
เมืองควีนส์ทำวน์
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL
หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ีข่ องกำรเดินทำง (15 เมษำยน 2562 ) ควีนส์ทำวน์ – เต อำนำว – มิลฟอร์ดซำวน์ – ควีนส์ทำวน์
เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ เป็ นอันดับ 2
ของประเทศ เข้ำสู่เขตอุทยำนแห่ งชำติมิลฟอร์ดซำวด์ผ่านเขตป่ าพรุป่าเบญจพรรณทุง่ กว้ างเข้ าสู่วน
อุทยำนแห่งชำติมิลฟอร์ดซำวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์
(FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ ซ่ึงมีในลักษณะนี้เพียง
2 แห่งในโลกกล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนา้ แข็งในยุคโบราณกัดเซาะหินทาให้ นา้ ท่วม
แทนที่กลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ ชมความงามที่สร้ างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR
LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ทา่ นจะสามารถมองสะท้ อนภาพภูเขา ซึ่งเป็ นวิวอยู่
เบื้องล่าง และให้ ทา่ นดื่มนา้ แร่บริสทุ ธิ์จากธรรมชาติท่ี MONKEY CREEK และแวะชมนา้ ตกที่มี
ความยิ่งใหญ่ท่ี CHASM

เทีย่ ง

นำท่ำนล่องเรือสำรำญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติ
โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนา้ ตกอันสูงตระหง่านของนา้ ตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร
จากหน้ าผา ชมแมวนา้ นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทำนอำหำรกลำงวัน
แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ทา่ เรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ ชปรับอากาศกลับสู่ เมือง
ควีนส์ทาวน์
รับประทำนอำหำรคำ่ อำหำรจี น ณ ภัตตำคำร

คำ่

นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ ำ้ ของกำรเดินทำง (16 เมษำยน 2562 ) ควีนสท์ทำวน์ – โอมำรำม่ำ – ทะเลสำบเทคำโป – ไคร้สท์เชิรช์
เช้ำ

เทีย่ ง

คำ่

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่าน
เมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ ทา่ นได้
แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน แบบบำร์บคี ิว
นาท่านเดินทางสู่ แวะฟำร์มแซลม่อน ให้ ทา่ นได้ อสิ ระในการชมฟาร์มเลี้ยง
ปลาแซลม่อนนา้ จืดและให้ ท่านได้ อสิ ระในการซื้อแซลม่อนคุณภาพสูงและ
รสชาติเยื่ยมที่มีช่ ือเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ ทา่ นได้ ล้ ิมรส
แซลม่อนแสนอร่อยหรือจะซื้อเป็ นของฝากคนทางบ้ านก็เป็ นที่ยอดนิยมอย่าง
มาก
จากนั้นนาท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ
อุทยำนแห่งชำติเม้ำท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเม้ าท์
คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร บนปลายสุดของยอดเขามีหิมะและธาร
นา้ แข็งปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ ทะเลสำบเทคำโป ที่สวยงามและ
เงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสี
นา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของ
ฟาร์มให้ ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอัน
กว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ใน
การการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้ าไป
ด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอด
เขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทา
ฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว
เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ร้ำนอำหำรไทย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ ดของกำรเดินทำง (17 เมษำยน 2562 ) ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้ำ
10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนำมบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
************************

อัตราค่าบริ การ

กาหนดการเดินทาง

11 – 17 เมษำยน 2562 (สงกรำนต์)
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

92,900.- บาท
89,900.- บาท
85,900.- บาท
80,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

56,900.- บาท
53,900.- บาท
49,900.- บาท
44,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

คณะผู้เดิ นทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง
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 หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ ม 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วี
ซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)

ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้ าโดยสามารถเก็บเอกสารมายื่นวีซ่าได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม – 12 มีนาคม 2562
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
์
*** 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 กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
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*** การรีเควสทีน่ งขึ
ั ่ น้ อยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รบั จอง และทางลูกค้า
ต้องชีแ้ จงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
3. ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ตัง้ แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง

 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทาประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเอง
ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทาประกันเพิม่ )
 ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้ตรงตามเงือ่ นไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทาประกันกับทางบริษทั ฯ หรือทาประกันการ
เดินทาง
 ลูกค้าทีจ่ อยแลนด์ ทีอ่ าศัยอยูใ่ หนประเทศนัน้ ๆ อยูแ่ ล้ว ไม่คมุ้ ครอง ไม่ตรงตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
6. ค่าน้ามันจากสายการบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษี
น้ามันของสายการบินหากมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
7. ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
8. ค่าวีซ่ากรุป๊ หรือครอบครัวแบบท่องเที่ ยวประเทศนิ วซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500
บาท หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่า สายการบินกาหนด (30 กิ โลกรัมต่อท่ าน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
5. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ า
ทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่
ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็ นตั ๋วกรุ๊ป
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
1. ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
ก่อน 30 วันทางาน หรือก่อน 21 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
4. สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ หากไม่ได้รบั เงิน
ครบทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เงื่อนไขการยกเลิ ก (สงกรานต์ )
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิ น ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้ หากผู้
เดิ นทางยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท
3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
4. แจ้งล่วงหน้ า 1 – 30 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ บริษทั
ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ทา่ นได้ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่ี
สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคาถามไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ น
ประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศไทยทีท่ า่ นออกตั ๋วเองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีท่ี
สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว
3. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัตกิ ารทางานควรระบุระยะเวลาทางานทัง้ หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
5. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
6. หลักฐานการเงิ น ต้องของ statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ
7. เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อม
เอกสารสาเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
8. หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา (สาหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
9. ใบเปลีย่ นชือ่ (ถ้ามีสาคัญมาก)
10. กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยืน่ วีซ่ารวมกันได้เป็ นวี
ซ่าครอบครัว
11. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
12. หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอืน่ ก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือ
เดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกาหนดวันออกวีซ่า
13. ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 20-25 วัน(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิ ตย์
และหากมีการขอเอกสารเพิ่ มเติ มจะต้องเลือนวันรับผลวีซ่าออกไปอีก)
14. หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ต้องนาไปยืน่ กับทางศูนย์ย่นื ก่อน และจะไม่นาเล่มเข้าไปในสถานทูต
15. ผลวีซ่าจะไม่ตดิ เล่มแต่จะออกมาเป็ นเอกสารยืนยันและหมายเลขวีซา่ แทน เพราะเป็ นแบบ E-Visa โดยไม่ตอ้ งติด
ในเล่ม
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กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และ
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไป
ท่องเทีย่ วยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นท่ องเทีย่ ว***

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

