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BW Beautiful New Zealand 6 days
ควีนส์ ทาวน์ –นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค - ทะเลสาบเทคาโป
รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ - แซนตี้ ทาวน์
อะคารัว – ล่ องเรื อชมโลมา –ไคร้ สท์ เชิร์ช

กําหนดการเดินทาง 27 ธันวาคม 2560 – 1 มกราคม 2561 ( ปี ใหม่)

ส
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ควีนส์ทาวน์
ซิ ดนีย ์ – ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขา
บ๊อบพีค – ทะเลสาบวานาคา
วานาคา–ครอมเวลเก็บเชอร์รี่ – โอมาราม่า –ชิมปลา
แซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ตน้
ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์
เชิรช์ ชมเมือง

2
3
4
5

ไคร้สท์เชิรช์ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ - แซนตี้ ทาวน์
ไครสต์เชิรช์

6

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิ ดนีย ์ - กรุงเทพฯ
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วันแรก (วันที่ 27 ธันวาคม 2560) กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์
15.30 น.
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
18.00 น.
เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์
วันทีส่ อง (วันที่ 28 ธันวาคม 2560) ซิดนีย ์ – ควีนส์ทาวน์ – นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขาบ๊อบพีค –
ทะเลสาบวานาคา
07.25 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลีย เปลี่ยนเที่ยวบิน
- 09.30
กกกํน.
ากทะเ ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.30 น.
ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมือง
ขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มีนาํ้ ใสเป็ นสีฟ้า
DDM?ฏฏttmtgtทนาคา
แสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมาเยือน นําท่านขึ้นกระเช้า
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่
ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้ สมั ผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
ทั้งเมืองในมุมสูงที่ทา่ นจะมองเห็นอาคารบ้ านเรือนที่ปลูกสร้ างตามไหล่เขา
พร้ อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่สี วยงามด้ านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนาว และให้ ทา่ นได้
เล่นลูจ 1 รอบ ที่เป็ นล้ อเลื่อนไหลลงมาตามไหล่เขาให้ ทา่ นได้ ต่ นื เต้ นพร้ อมชมวิวเมืองควีนว์ทาวน์และ
ทะเลสาบวานาคาทีอนั สวยงาม
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาคมประมาณ 1 ช.ม. เป็ นอีกหนึ่งทะเลสาบที่สวยงามของประนิวซีแลนด์
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีส่ าม (วันที่ 29 ธันวาคม 2560) ทะเลสาบวานากา –ชมการกระโดดบันจี้ – เก็บผลเชอร์รีทีไ่ ร่ชิมแซลมอนสดๆ ทีฟ่ าร์ม – ทะเลสาบเทคาโป – แอชเบอร์ตนั
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางจากเมืองวานาก้ าสู่แม่นาํ้ คาวารัว ให้ ทา่ นได้ แวะชมเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ท
(JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่ิงด้ วยความเร็วและหมุนได้ 360
องศา พร้ อมคนขับที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่านที่น่ังเรือมีความ
ตื่นเต้ นและสนุกสุดๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือน
ประเทศนี้
(กรุณาติดต่อทัวร์หน้าทัวร์ เพือ่ เช็คราคาและจองล่วงหน้า)
นําท่านเก็บเชอร์รีส่ ดๆ จากต้น (หรือผลไม้ตามฤดูกาล) ที่ไร่ Mrs.Jones
Fruit Orchard ให้ ทา่ นได้ เก็บผลเชอร์รีสด ๆ ด้ วยมือท่านเองและลิ้มรสที่สด
ใหม่ในสวนและเลือกซื้อผลไม้ อ่นื ๆ เพื่อเป็ นของฝากที่ร้าน0
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูงเป็ นอีกเมืองที่มีความสวยงามของ
ธรรมชาติท่ลี ้ อมรอบด้ วยหุบเขาและเต็มไปด้ วยทุง่ หญ้ า และฝูงแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว
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คํา่

นําท่านเดินทางสู่ฟาร์มแซลม่อน ที่คุณภาพสูงและรสชาติเยื่ยมเป็ นฟาร์ม
แซลม่อนที่มีช่ ือเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ ทา่ นได้ ลิ้มรส
แซลมอนสดๆ แสนอร่อยหรือจะซื้อเป็ นของฝากคนทางบ้ านก็เป็ นที่ยอด
นิยมอย่างมาก
จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่ งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์น
แอลป์ ยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและ
ธารนํา้ แข็งปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและ
เงียบสงบนํา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสี
นํา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ
นําท่านชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้ ความสําคัญมาก
เพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้น
ท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD
โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธี
ทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่าน
หน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป
และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด จากนั้น
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ ราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วน
ใหญ่มอี าชีพทําฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ า
พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
รับประทานอาหารคํา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม ASHBURTON HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ (วันที่ 30 ธันวาคม 2560)
เช้า

เทีย่ ง

ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือBlack cat Wild life – ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากไคร้ สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์
ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ ทา่ นชมเมืองอะคารัวที่ยังมี
ร้ านอาหารและถนนต่างๆที่มีข่ อื เป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ มาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นนําท่านล่องเรือออกจากชายฝั่งอะคารัวก่อนไปสู่ปากทางออก
มหาสมุทธแปซิฟิกทางตอนใต้ ซึ่งท่านจะมีโอกาสได้ พบกับสัตว์นาํ้ ท้องถิ่น
อันได้ แก่ แมวนํา้ นกเพนกวิน และปลาโลมาเฮ็กเตอร์ ซึ่งจะออกมาต้ อนรับ
และทักทายทุกท่านอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจํ าเมือง
ชมความงามของ แม่น้ าํ เอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบ
เยือกเย็น ท่านจะได้ เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํา้ ที่ไหลเอื่อย มีก่งิ หลิวระย้ า
อยู่เหนือนํา้ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวน
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คํา่

พฤกษศาสตร์ จากนั้นนําท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ทา่ นจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพ
อันงดงามของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคํา่ ณ ร้านอาหารไทย
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม CHRISTCHURCH QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ (วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
เช้า

เทีย่ ง

คํา่

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟไคร้สท์เชิรช์
ให้ ทา่ นนั่งรถไฟทรานซ์อลั ไพน์
(TRANZ ALPINE TRAIN ) ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับการกล่าวขานว่าเป็ นเส้ นทางซึ่งโอบ
ล้ อมด้ วยภูเขาหิมะและต้ นไม้ หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกับ
ภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้ าชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงาม
ดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้ างทาง จากนั้นนําท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชจากเมืองอาเธอร์พาส
สู่เมืองจําลองแซนตี้ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน แบบพื้ นเมืองทีแ่ ซนตี้ ทาวน์
แชนตีทาวน์ เมืองจําลองในสมัยก่อนเพื่ออนุรักษ์ประวัติศาสตร์ นําท่านย้ อน
ยุคไปในอดีตศตวรรษที่ 19 ให้ ทา่ นนั่งรถไฟจักรไอนํา้ โบราณสู่ป่าทึบ ให้ ทา่ น
ได้ ชมวิธกี ารขุดหาทองและร่อนทองในเหมืองจําลองและชมการขุดหาทองใน
สมัยก่อนโดยการเตรียมจานให้ นักท่องเที่ยวลองร่อนหาทองและหากได้ ทอง
เจ้ าหน้ าที่กจ็ ะเก็บใส่ขวดให้ เรานํากลับบ้ านเป็ นที่ระลึก จากนั้นชมบ้ านชาวจีน
ที่มาเสี่ยงโชคในการขุดทองปี ค.ศ. 1870 พร้ อมเครื่องใช้ ภายในบ้ านที่
จําเป็ นรวมถึงสภาพความเป็ นอยู่ในสมัยก่อนที่บอกเรื่องราวของผู้คนที่อยู่
ห่างไกลความเจริญในสมัยก่อน ถ่ายรูปกับอาคารบ้ านเรือนในยุคก่อน อาทิ
เช่น ร้ านอาหาร ร้ านตัดผม โบสถ์ คุก ของยุคตื่นทองเมื่อร้ อยปี ก่อน
จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้ สต์เชิร์ช
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร พร้อมกุง้ มังกรและเป๋ าฮื้ อทะเลใต้
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม CHRISTCHURCH QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก (วันที่ 01 มกราคม 2561)
07.00 น.
08.40 น.
09.45 น.
15.35 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ - แซนตี้ ทาวน์ - ไคร้สต์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ

นําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่
QF138
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เทีย่ วบินที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
**********************
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กําหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
27 ธันวาคม 2560 – 01 มกราคม 2561

คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ 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 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

89,900.- บาท
83,900.- บาท
75,900.- บาท
69,900.- บาท
9,900.- บาท
1,500.- บาท

53,900.- บาท
47,900.- บาท
43,900.- บาท
40,900.- บาท
9,900.- บาท
1,500.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่า
ขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ํากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
์
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือ ทีน่ งบนเครื
ั่
่อง สามารถสะสมไมล์ได้เฉพาะของแควนตัสแอร์ไลน์ เท่านัน้ กรุณาแจ้งให้เรา
ทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะ
พิจารณาให้
*** 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 จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่อ งจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ งที่มี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบต
ั ิเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทําประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทําเองได้
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
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 ประกันการเดินทางจะไม่ค้ มุ ครองผู้ท่อี ายุต่าํ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ าที่ไม่ได้ เดินทางจากประเทศไทยพร้ อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่าประกันการเดินทางให้ ท่านละ 200 บาท
 ลูกค้ าที่ไม่ได้ ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้ องทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทาง
เอง
ค่านํา้ มันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาตามภาษีนาํ้ มันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ราคารวมวีซ่าแล้ ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ ว คืนให้ ท่านละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
จํ าเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิ่ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว












ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าได้
ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋ าเล็กถือขึน้ เครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้ท่านละ
1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม

ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงานยกกระเป๋ า
ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการสําหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
การยกเลิก(ปี ใหม่)
 แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 20,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 31 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํ าทั้งหมด 20,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํ าทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
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แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 01-30 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ งั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี ใหม่
เราจ่ ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )
 แจ้ งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้ าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการ
คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้ วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็ น
สําคัญ
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
- ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตปฏิเสธ
ออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้ เอกสารมาไม่ครบถ้ วนตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่ท่านให้ ข้อมูล
ส่วนตัวที่เป็ นเท็จในการขอวีซ่า
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พาํ นักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋
เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่านิวซี แลนด์
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่า
ํ กว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้ าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทาํ งานอยู่ (ใช้ ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สําเนาทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
- ประวัติการทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้ าราชการจะต้ องมีจดหมายรับรองจากต้ นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สําเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจํ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทําการขึ้ นอยู่กบั สถานฑู ต)
 เด็กอายุต่า
ํ กว่า 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้ อมเอกสาร
สําเนา ทะเบียนบ้ าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้ สาํ เนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามีสาํ คัญมาก)
 กรณีถ้าเป็ นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้ วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้ เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ท่ส
ี ามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้ าน
 หากท่านต้ องการใช้ หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่ อนเดินทางกับเรา
กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน
ทางเข้ าไปในสถานทูตแล้ วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้ จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ย่ น
ื เข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จํ าเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษทั ทั้งเล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดีย่ วเท่านั้นแล้วต้องมีเวลานํา
เล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯ จะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
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กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ง
ั หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้อง
ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทน
ั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
 3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบื อนข้ อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
 4. กรณีท่ท
ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กําหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
ท่องเที่ยว**
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**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํ า หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตําแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทาํ งาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที าํ งาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้ าสมรสแล้ ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ าน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่อยู่
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธการวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 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) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ
ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)

