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Amazing New Zealand Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ ทาวน์ – นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พคี
ล่องเรื อชมความงามมิลฟอร์ ด ซาวน์ - วานาก้า
ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์
พิ เศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ ต์ นานาชาติบนยอดเขาบ๊ อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ ทาวน์
รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

กำหนดกำรเดินทำง

9 – 15 เมษำยน 2563( สงกรานต์)
DAY

1
2

3
4

ITINERARY

HOTEL

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ TWIZEL
–ทไวเซิล
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
QUEENSTOWN
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ –
QUEENSTOWN
ควีนส์ทาวน์

5

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์
กลาเซียร์

FOX GLACIER

6

ฟ๊ อกซ์กลาเซี ยร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์
อัลไพน์ –ไคร้สท์เชิรช์

CHRISTCHRUCH

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง (9 เมษายน 2563)
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
09.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
12.15 น.
เหินฟ้ ำสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 975
15.40 น.
เดินทำงถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ ท่ำนได้ ช้อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำยที่สนำมบินประเทศ
สิงคโปร์
19.50 น.
ออกเดินทำงสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 297
วันที่สองของการเดินทาง (10 เมษายน 2563 ) ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั - ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ-ทไวเซิล
09.30 น.
เดินทำงถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เกำะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสำม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์
ตัน เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์ร่ีท่คี นส่วนใหญ่มีอำชีพทำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือ
ฟำร์มวัว ให้ ท่ำนได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม
ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมี
สีเขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีนำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับ
ธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั
ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์มให้ ควำมสำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะใน
ฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในกำรกำร
ประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบนั หำกท่ำนเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำน
หน้ ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้ วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและ
ยอดเขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่งภำพวำด ให้ ท่ำนแวะจุด
ชมวิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ ำท์คุ้กทีถ่ ่ำยรูปได้ สวยที่สดุ ของ
อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขำเม้ ำท์คุ้กโดด
เด่นด้ วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTELหรือ
เทียบเท่ำ
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วันที่สามของการเดินทาง (11 เมษายน 2563 ) ทไวเซิล–ครอมเวลล์–ควีนส์ทาวน์- กอนโดล่าสูย่ อดเขาบ็อบพีค+ลูจ
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนทีร่ ำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวน
ผลไม้ ให้ ท่ำนได้แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ จำกนั้นเดินทำงต่อสู่
เมืองควีนส์ทาวน์ชมเมืองควีนส์ทำวน์ เมืองขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติท่งี ดงำมริมทะเลสำบที่
มีนำ้ ใสเป็ นสีฟ้ำแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลำดไม่ได้เลยที่จะต้ องมำเยือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
หลังจำกนั้นหำกมีเวลำ นำท่ำนซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ทโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
 เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้ ว่ิงด้ วยควำมเร็วและ
หมุนได้ 360 องศำ พร้ อมคนขับที่มีควำมชำนำญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำม
ตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ลู ืมและเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้
 ชมการกระโดดบันจี้ ที่สะพานคาวารัว เป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทำกำรให้
นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทัว่ โลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลำด
ไม่ได้ เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใส
และเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน

(การนังเรื
่ อเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่า
จะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึ งขึ้ นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสม
หรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ ี่นงรถไปคั
ั่
นเดียวกันแต่ไม่ได้ซื้อทัวร์นสามารถ
ี้
เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อของทีร่ ะลึก
หรือเครือ่ งดืม่ ตามอัธยาศัย)

นำท่ำนขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสูย่ อดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้ ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงขึ้นสู่ยอดเขำ
730 เมตร ท่ำนจะได้ สมั ผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเห็น
อำคำร บ้ ำนเรือนที่ปลูกสร้ ำงตำมไหล่เขำพร้ อมกับทะเลสำบวำคำทีปูท่สี วยงำมด้ ำนล่ำงชมยอดเขำที่
บ้ ำนเมืองที่สวยงำม และให้ท่านได้เล่นลูจ(Luge) คนละ1 รอบ ซึ่งเป็ นรถเลื่อนที่อำศัยควำมลำดชัน
ของไหลเขำลงสูด่ ้ ำนล่ำงพร้ อมให้ ท่ำนได้ ต่นี เต้ นบนควำมสูงของยอดเขำพร้ อมทัศนียภำพที่งดงำม
เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่

คา่

รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติพร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
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นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม HERITAGE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สีข่ องการเดินทาง (12 เมษายน 2563 )
เช้า

เที่ยง

คา่

ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่ำนทะเลสำบเตอำนำว ซึ่งเป็ นทะเลสำบที่ใหญ่เป็ นอันดับ
2 ของประเทศ เข้าสูเ่ ขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่ำนเขตป่ ำพรุป่ำเบญจพรรณ ทุ่งกว้ ำง เข้ ำ
สู่วนอุทยานแห่งชาติมลิ ฟอร์ดซาวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็ นฟยอร์ดแลนด์
(FIORD LAND) ซึ่งถูกประกำศให้ เป็ นมรดกโลกทำงธรรมชำติ ของขั้วโลกใต้ ซ่งึ มีในลักษณะนี้เพียง
2 แห่งในโลกกล่ำวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธำรนำ้ แข็งในยุคโบรำณ กัดเซำะหินทำให้ นำ้
ท่วมแทนที่กลำยเป็ นอ่ำวลึกระหว่ำงทำงท่ำนจะได้ ชมควำมงำมที่สร้ ำงโดยธรรมชำติทะเลสำบ
MIRROR LAKE ทะเลสำบที่ใสรำวกระจก เป็ นทะเลสำบที่ท่ำนจะสำมำรถมองสะท้อนภำพภูเขำ ซึ่ง
เป็ นวิวอยู่เบื้องล่ำง และให้ ท่ำนดื่มนำ้ แร่บริสทุ ธิ์จำกธรรมชำติท่ี MONKEY CREEK และแวะชม
นำ้ ตกที่มีควำมยิ่งใหญ่ท่ี CHASM
นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมควำมงำมของธรรมชำติโดยรอบ ตืน่
ตำตืน่ ใจกับภำพของสำยนำ้ ตกอันสูงตระหง่ำนของนำ้ ตกโบเวน ซึ่งมีควำมสูง160เมตรจำกหน้ ำผำ ชม
แมวนำ้ นอนอำบแดดบนโขดหินอย่ำงสบำยใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บน
เรือ จำกนั้นล่องเรือกลับสู่ท่ำเรือ เพื่อเดินทำงโดยรถโค้ ชปรับอำกำศกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์

รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม HERITAGE QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันที่หา้ ของการเดินทาง (13 เมษายน 2563 )
เช้า

เที่ยง

คา่

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำก้ำโดยชมทัศนียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็ นภูเขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นที่
นำมำผลิตไวน์ท่มี ีชื่อเสียงก่อนเข้ ำสู่เมืองวำนำกำ แวะชมเมืองวำนำก้ำริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมี
ภูเขำสูงอยู่อกี ฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่ทำให้ เป็ นเมืองที่มีทศั นียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกี เมืองของ
นิวซีแลนด์
จำกนั้นเดินทำงต่อไปยังเมืองฮำสท์ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงที่สวยงำมเป็ นภำพที่ท่ำนจะประทับใจ
ตลอดสองข้ ำงทำง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิน่ )
นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรนำ้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปำร์ก ที่มี
ควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์ของธำรนำ้ แข็งที่เคลื่อนลงมำอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำงไม่หยุด ธำรนำ้ แข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียว
มรกตอันงดงำม

รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง (14 เมษายน 2563 ) ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ - ไคร้สท์เชิรช์
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จำกนั้นเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชำว
เมำรีเชื่อกันว่ำหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบแข็งแรง
และจะนำอำนำจมำสู่ตนและครอบครัว
อิสระเชิญท่านเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN) ให้ ท่ำนนั่งรถไฟทรานซ์อลั
ไพน์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำแอลป์ แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับกำรกล่ำวขำน
ว่ำเป็ นเส้นทำงซึ่งโอบล้ อมด้ วยภูเขำหิมะ และต้ นไม้ หลำกสีเปลื่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกับ
ภูเขำเขียวขจี และฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ ำชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงำมดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไป
ตลอดสองข้ ำงทำง
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก RENDEZVOUSE HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเที่ยบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง (15 เมษายน 2563 )ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่ สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
10.50 น.
เหิรฟ้ ำสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
18.30 น.
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
20.00 น.
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ
************************

อัตราค่าบริ การ

กำหนดกำรเดินทำง

9 – 15 เมษายน 2563 (สงกรานต์)
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

95,900.- บาท
88,900.- บาท
83,900.- บาท
78,900.- บาท
13,900.- บาท
2,000.- บาท

60,900.- บาท
55,900.- บาท
52,900.- บาท
49,900.- บาท
13,900.- บาท
2,000.- บาท

คณะผู้เดิ นทาง
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน/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

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วี
ซ่าขึน้ อยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)

ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้ าโดยสามารถเก็บเอกสารมายื่นวีซ่าได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 25630
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครังจะต้
้ องมีผโู้ ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์กอ่ นเดินทาง
*** ในกรณีทอี่ อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ไ ด้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ ูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า
หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ ั ่งบนเครือ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชันเพื
้ ่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทนี่ ั ่งรถยาวในแต่ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวซี ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า -ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
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*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
*** การรีเควสทีน่ ั ่งขึน้ อยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และ หากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รบั จอง และทางลูกค้า
ต้องชีแ้ จงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง

อัตรานี้ รวม
1. ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตำมเส้ นทำง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
2. ค่ำโรงแรมที่พกั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง) ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
3. ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุในรำยกำร ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งทีม่ ี
4. ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
5. ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบัติเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ตั้งแต่ ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเทีย่ วกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการ
คุม้ ครอง
 หำกลูกค้ ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ ำสำมำรถจัดทำเอง
ได้ หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่ค้ มุ ครองผู้ทอ่ี ำยุตำ่ กว่ำ 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขึ้นไป (ต้ องทำประกันเพิ่ม)
 ลูกค้ ำอำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุม้ ครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ ำทีไ่ ม่ได้ ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้ องทำประกันกับทำงบริษัทฯ หรือทำประกันกำร
เดินทำง
 ลูกค้ ำที่จอยแลนด์ ทีอ่ ำศัยอยู่ใหนประเทศนั้นๆ อยู่แล้ ว ไม่ค้ มุ ครอง ไม่ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
6. ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำตำมภำษีนำ้ มัน
ของสำยกำรบินหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้
7. รำคำรวมวีซ่ำแล้ ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
8. ค่าวีซ่ากรุป๊ หรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วจ่ ายเพิม่ 3,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยนื่ พร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิม่
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว
2. กรณีท่ตี ้ องมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิ่มเติม ต้ องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิ่มต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
3. ค่ำนำ้ หนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำ สายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่ อท่าน)
4. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่ น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ่ังเพิ่มเอง
5. ค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
6. ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
7. ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่
โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดิน ทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้ าดืม่ บนรถและไม่แจกกระเป๋ า
9. ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชั่วโมง
10. ไม่สำมำรถสะสมไมล์ได้ เนื่องจำกเป็ นตั๋วกรุป๊
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เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30
วันทำงำน หรือก่อน 4 สัปดำห์
หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตั๋วกับทำงสำยกำรบิน และผล
วีซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านทีร่ อผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่ำงๆ
ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
การยกเลิก (ช่ วงเทศกาลสงกรานต์)
 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทาการคืนค่ามัดจา 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีทถี่ ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ง
ั หมดเพราะเป็ นช่ วงพีค (เทศกาลปี ใหม่
เราจ่ ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและทีเ่ ทีย่ วก่อนเดินทาง 1 เดือน )
 แจ้ งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ ำประเทศออสเตรเลีย บริษท
ั ฯจะไม่มี
กำรคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
1. รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมหำกเกิดจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบินหรือโรงแรมที่พกั ใน
ต่ำงประเทศ เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ หรือรถติด หรือปิ ดถนน ระหว่ ำงทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษทั ฯ จะคำนึงถึง
ควำมสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ
2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่ิงผิด
กฎหมำยหรือสิ่งต้ องห้ ำมนำเข้ ำประเทศ
3. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คนื เงินไห้ ท่ำนไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน หำกเจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมือง
ห้ ำมผู้เดินทำงออกหรือเข้ ำประเทศ ดังนี้
3.1 เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำม ตำมที่
เจ้ ำหน้ ำที่ตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำ
3.2 บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบหำกสำยกำรบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ ผ้ โู ดยสำรอันเนื่องจำกหนังสือเดินทำง
ชำรุดหรือมีกำรประทับตรำอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่ กำรเข้ ำ-ออกประเทศ รวมถึงพำสปอร์ตทีม่ ีอำยุไม่เกิน 6 เดือนใน
วันเดินทำง
3.2 กรณีลกู ค้ ำลืมพำสปอร์ต ณ วันเดินทำง เจ้ ำหน้ ำทีส่ ำยกำรบินไม่อนุญำตให้ เดินทำง
3.2 กรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรในกำรยื่นวีซ่ำไม่ครบถ้ วนและไม่ผ่ำนมำตรฐำนใน
เรื่องกำรเงินและกำรทำงำนของตัวผู้โดยสำรเอง หรือแจ้ งข้ อมูลเป็ นเท็จ แล้ วโดยปฎิเสทวีซ่ำ
3.3 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ ำเมืองให้ กับ
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
3.4 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำตั๋วเครื่องบินภำยในประเทศไทยทีท่ ่ำนออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่ี
สำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ ำ เนื่องจำกอยู่นอกเหนือจำกควบคลุมของบริษทั ฯ ทัวร์
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เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์* เทศกาลควรยืน่ วีซ่าก่อนเดินทาง 35 วัน*

หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และถ่ายสาเนาหน้าทีม่ ีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด
(สาคัญมาก)
1. รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
2. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
3. สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
4. ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้ องระบุตำแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลำทำงำน
- สำเนำทะเบียนกำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
5. ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีจดหมำยรับรองจำกต้ นสังกัดต้ องระบุเงินเดือน ตำแหน่ง ระยะเวลำทำงำนทั้งหมด เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดือน – ใช้
ภาษาอังกฤษเท่านั้น
 เด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญำตทั้งบิดำและมำรดำ พร้ อมเอกสำร
สำเนำทะเบียนบ้ ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
6. หลักฐำนประวัตกิ ำรศึกษำ(สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ)ภาษาอังกฤษเท่านั้น อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน
(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้ สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
7. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ำมีสำคัญมำก) – พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
8. กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ ำน
** ทางบริษทั ฯ ไม่มีนโยบายการแปลเอกสารให้ หากต้ องการให้ ทางเราแปลเอกสารจะมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมใบละ 500-800บาท ขึ้ นอยู่กบั เอกสารทีแ่ ปลนั้นๆ **
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คา
ร้องขอวีซ่าใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครั้ง
 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทน
ั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว
และทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
 3.
หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม
บิดเบือน
ข้ อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
 4. กรณีทท
่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ำน ขึ้นอยู่กับทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ ีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะเดินทำงไป
ท่องเที่ยวยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
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กรุณาเตรียมเอกสารทีข่ อไว้ขา้ งต้นให้ครบตามทีก่ าหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ ท่องเทีย่ ว**

**** เมือ่ ท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่ างๆ ทั้งหมด ***

