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Happy South Island Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ ทาวน์ - วานาก้า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ - ล่องเรื อชมโลมาที่อะคารัว
พิเศษ !!! เมนูก้งุ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กาหนดการเดินทาง

11 –17, 13 -19 เมษายน 2561 (สงกรานต์)

DAY

1
2
3

ITINERARY

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั
ทะเลสาบเทคาโป – อนุ สาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ- ทไวเซิล
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู

4

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์

5

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ไคร้สท์เชิรช์

6

ไคร้สทเชิรช์ – ล่องเรืออ่าวอะคารัว – ไคร้สท์เชิรช์

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
09.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริการเอกสารการเดินทาง
12.15 น.
ออกเดินทางสู่สงิ คโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975
15.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
19.45 น.
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 297
วันทีส่ องของการเดินทาง
09.30 น.

เทีย่ ง

คา่

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั – ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ -ทไวเซิล
เดินทางถึงเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสาม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั
เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือ
ฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม
ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสี
เขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีนา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ ธาตุผสมกับ
ธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุ สาวรียส์ ุนขั
ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้ ความสาคัญมากเพราะช่ วยเจ้ าของในการต้ อนแกะใน
ฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการ
ประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่าน เข้ า ไปด้ า นในมองผ่ า น
หน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอด
เขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความ
งดงามดั่งภาพวาด ให้ ท่านแวะจุด ชมวิ วของทะเลสาบที่ส ามารถมองเห็น ยอดเขา
เม้ าท์ค้ ุกสวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ที่
มียอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่โดดเด่น ด้ วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร
นา้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือ
เทียบเท่า
ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอม
เวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ ท่านได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง
และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
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คา่

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

นาท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมาเป็ นเรือรับส่ง
นักท่องเที่ยวในทะเลสาบวาคาทีปูท่โี ดดเด่น ให้ ทา่ นได้ ชมความงามของทะเลสาบ
วาคาทีปูในบรรยากาศแสนโรแมนติคโอบท่ามกลางขุนเขาและสายนา้ ใสสะอาด
พร้ อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด
ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ด
ทาการให้ นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีช่อื เสียงไปทั่วโลกและเป็ น
กิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความ
สูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้ สะพาน หรือท่านจะเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ท
โบ๊ทที่ว่งิ ด้ วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่นา้ ที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่าง
ตื่นเต้ นสุด ๆ (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรือเร็ วเจ็ทโบ๊ท เป็ นทัวร์นอก
รายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์เพือ่ จองเวลาล่วงหน้า)
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT / RYDGES
QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็ น
ภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นามาผลิตไวน์ท่มี ีช่ือเสียงก่อนเข้ าสู่เมืองวานาก้ า แวะชมเมือง
วานาก้า ริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเู ขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทาให้
เป็ นเมืองที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อกี เมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นาเดินทาง
ต่อไปยัง เมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่สวยงามเป็ นภาพที่ท่านจะประทับใจ
ตลอดสองข้ างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารนา้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์
เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์
ของธารนา้ แข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่
หยุด ธารนา้ แข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกดอันงดงาม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตสีเขียวหรือ
หยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรงและจะนา
อานาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
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เทีย่ ง

คา่
วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้
ท่านนั่ง รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขา
แอลป์ แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับการกล่าวขานว่า เป็ นเส้ นทางซึ่งโอบล้ อมด้ วยภูเขาหิมะ
และต้ นไม้ หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกับภูเขาเขียวขจีและฝูงแกะ
น่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้ าชื่นชมทิวทิศน์อนั งดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอด
สองข้ างทาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิรช์ – ล่องเรือ WILDLIFE ทีอ่ ะคารัว – ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางจากไคร้ สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมือง
เดียวใน นิวซีแลนด์ ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ ท่านชมเมืองอะคารัวที่
ยังมีร้านอาหารและถนนต่างๆที่มีข่อื เป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ มาจนถึงปัจจุบัน จากนั้น
นาท่านล่องเรือชม WILDLIFE CRUISE ชมสัตว์ต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณอ่าวนี้
อาทิเช่น แมวนา้ สิงโตทะเลที่นอนเล่นตามโขดหิน เพนกวิน และโลมาเฮกเตอร์ตัว
เล็กแสนน่ารัก สาหรับตัวผู้ตวั มีความยาว 1.2 ถึง 1.4 เมตร และนา้ หนักอยู่ท่ี 47
กิโลกรัมโดยประมาณ สามารถพบได้ ในอ่าวแห่งนี้และบริเวณใกล้ เคียง โลมาเฮก
เตอร์เป็ นมิตรกับคนและชอบว่ายเล่นใกล้ ๆ เรือทาให้ เราสามารถมองเห็นได้ อย่าง
ชัดเจนเวลากระโดดหรือว่ายตามผิวนา้ และอาหารในอ่านแห่งนี้ท่มี ีปลาชุกชุม

รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะ
อังกฤษ”
ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมความงามของ แม่น้ า
เอ
ว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้ เห็นคนถ่อเรือไป
ตามสายนา้ ที่ไหลเอื่อย มีก่งิ หลิวระย้ าอยู่เหนือนา้ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมือง
ผู้ดไี ม่มีผดิ เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นนาท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอด
เขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจี น พิเศษกุง้ มังกรพร้อมเป๋ าฮื้ อทะเลใต้
นาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
10.50 น.
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
18.35 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
20.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ

รหัสทัวร์ : THB2-SQ-NZ-11-19APR18
อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง
คณะผูเ้ ดิ นทาง

11 –17, 13 -19 เมษายน 2561 (สงกรานต์)
ราคารวมตั ๋ว
11 – 17 เม.ย.61

ราคารวมตั ๋ว
13 – 19 เม.ย.61

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
98,900.- บาท
96,900.- บาท
63,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
92,900.- บาท
90,900.- บาท
58,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
88,900.- บาท
86,900.- บาท
55,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
77,900.- บาท
76,900.- บาท
50,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
14,900.- บาท
14,900.- บาท
14,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
2,000.- บาท
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วี
ซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
นี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผู้ใหญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบหมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า
หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุป๊ ไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพือ่ ความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
***ที่น่ังสาหรับกรุป
๊ ที่เราจองเป็ นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่ังด้ านหน้ าสุด(long leg seat)
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดื่มตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบต
ั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับ
ผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทําประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือ
กรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่าํ กว่า 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
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 ลูกค้าอายุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุป๊ บริษทั จะคืนค่าประกันการเดินทางให้ทา่ นละ 200 บาท
ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการ
บินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

ราคารวมวีซ่าแล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทา่ นละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีทต
่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
 ค่านํ้ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จา
่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
 ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทางบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษท
ั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21
วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทน
ั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
 สํา หรับ ส่ว นที่เ หลือ บริษ ท
ั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ ามัดจําทัวร์ จะถูกนําไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรื อไม่
สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จา่ ย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้ า 1 – 30 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด

รหัสทัวร์ : THB2-SQ-NZ-11-19APR18
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้
ท่านได้ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคําถามไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า
เมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศไทยทีท่ า่ นออกตั ๋วเองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ า
ํ กว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่ า
ํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนา
บัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
 กรณีถา
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน
่ หนังสือเดินทางเข้า
ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยืน
่ วีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลา
นาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
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กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ ตรงตามเงื่อนไขทีจ่ ะยื่นท่ องเทีย่ ว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่ าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สํ าคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้วส่ 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. อาชีพปัจจุบนั .............................................. 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) ..................................................

