รหัสทัวร์ : THB2-SQ-NZ-11-19APR18H

Romantic South Island Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ ทาวน์ - วานาก้า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ - ล่ องเรื อชมวาฬทีไ่ คคูร่า
พิเศษ !!! เมนูก้งุ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กำหนดกำรเดินทำง

11 –17, 13 -19 เมษำยน 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 – ล่องเรือชมวาฬที่ไคคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
09.00 น.
12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
ออกเดินทำงสู่สงิ คโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975
เดินทำงถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทำงสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันทีส่ องของการเดินทาง
09.30 น.

เทีย่ ง

คา่

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั – ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ -ทไวเซิล
เดินทำงถึงเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เกำะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็ นอันดับสำม
ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั
เมืองที่อยู่ทุ่งรำบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอำชีพทำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือ
ฟำร์มวัว ให้ ทำ่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำพื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม
ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมีสี
เขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีนำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ ธำตุผสมกับ
ธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุ สาวรียส์ ุนขั
ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์มให้ ควำมสำคัญมำกเพรำะช่ วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะใน
ฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก CHURCH OF
GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ใน
กำรกำร
ประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกท่ำน
เข้ ำไปด้ ำนในมองผ่ำน
หน้ ำต่ ำ งออกมำด้ ำนนอกแล้ วท่ ำ นจะ
ประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอด
เขำที่ สวยงำม
รำวกับภำพวำด นำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำม
งดงำมดั่งภำพวำด ให้ ท่ำนแวะจุด ชมวิ วของทะเลสาบที่ส ำมำรถมองเห็น ยอดเขำ
เม้ ำท์ค้ ุกสวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ ที่
มียอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่โดดเด่น ด้ วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำร
นำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือ
เทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง

คา่

ทไวเซิล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่รำบสูง ผ่ำนเมืองครอม
เวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ ท่ำนได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง
และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมำเป็ นเรือรับส่ง
นักท่องเที่ยวในทะเลสำบวำคำทีปูท่โี ดดเด่น ให้ ทำ่ นได้ ชมควำมงำมของทะเลสำบ
วำคำทีปูในบรรยำกำศแสนโรแมนติคโอบท่ำมกลำงขุนเขำและสำยนำ้ ใสสะอำด
พร้ อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ ชิด
ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว เป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ด
ทำกำรให้ นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่ำตื่นเต้ นนี้จนมีช่อื เสียงไปทั่วโลกและเป็ น
กิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้ เมื่อท่ำนมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้ วยควำม
สูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใสและเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน หรือท่ำนจะเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ท
โบ๊ทที่ว่งิ ด้ วยควำมเร็วผ่ำนโขดหินสูงชันและแม่นำ้ ที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่ำง
ตื่นเต้ นสุด ๆ (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรือเร็ วเจ็ทโบ๊ท เป็ นทัวร์นอก
รายการ สาหรับท่านทีต่ อ้ งการจะร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้า
ทัวร์เพือ่ จองเวลาล่วงหน้า)
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT / RYDGES
QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่ำ
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็ น
ภูเขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นที่นำมำผลิตไวน์ท่มี ีช่ือเสียงก่อนเข้ ำสู่เมืองวำนำก้ ำ แวะชมเมือง
วานาก้า ริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเู ขำสูงอยู่อกี ฟำกหนึ่งของทะเลสำบที่ทำให้
เป็ นเมืองที่มีทศั นียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกี เมืองของนิวซีแลนด์ จำกนั้นำเดินทำง
ต่อไปยัง เมืองฮำสท์ผ่ำนทะเลสำบและภูเขำสูงที่สวยงำมเป็ นภำพที่ท่ำนจะประทับใจ
ตลอดสองข้ ำงทำง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรนำ้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์
เนชั่นแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ ำฝนอีกแห่งหนึ่งชมควำมมหัศจรรย์
ของธำรนำ้ แข็งที่เคลื่อนลงมำอย่ำงต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่ำงไม่
หยุด ธำรนำ้ แข็งสีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกดอันงดงำม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ
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วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตสีเขียวหรือ
หยก ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำว่ำหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษำควำมสงบ แข็งแรงและจะนำ
อำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้ อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนเดินทำงสู่ สถานนีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้
ท่ำนนั่ง รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทัศนียภำพอันงดงำมของเทือกเขำ
แอลป์ แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับกำรกล่ำวขำนว่ำ เป็ นเส้ นทำงซึ่งโอบล้ อมด้ วยภูเขำหิมะ
และต้ นไม้ หลำกสีเปลี่ยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกับภูเขำเขียวขจีและฝูงแกะ
น่ำรักยืนเรียงรำยเล็มหญ้ ำชื่นชมทิวทิศน์อนั งดงำมดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอด
สองข้ ำงทำง
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ

เทีย่ ง

คา่
วันทีห่ กของการเดินทาง
เช้า

เที่ยง

ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่ คคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงขึน้ ทำงตอนเหนือของเกำะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึง่ เป็ นเมืองเล็กๆน่ำรักริมฝั ง่ ทะเล
ทำงตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลำงของเมืองท่ำเรือล่ำปลำวำฬ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.
1843-1922 และยังเป็ นเมืองทีอ่ ุดมสมบูรณ์ เหมำะสำหรับกำรเพำะปลูกและเลีย้ งแกะ เมือง
ไคคูรำ่ มีชอ่ื เสียงด้ำนกำรจัดทัวร์ชมปลำวำฬเป็ นอย่ำงมำก และยังเป็ นเจ้ำแรกในนิวซีแลนด์
จัดให้มที วั ร์ชมปลำวำฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ ในกรณี ที่มีพายุ
หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริ ษทั ฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุป๊ ทัวร์ที่จอง
เอาไว้ แลสาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึน้ เรือเพื่อความปลอดภัย)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนลงเรือยอร์ชลำใหญ่ทม่ี คี วำมจุได้ถงึ 40-50 คน สูก่ ลำงทะเลเพือ่ เก็บเกีย่ วประสบกำรณ์
กำรผจญภัย ชมปลำวำฬยักษ์พนั ธุส์ เปริ์ม ซึง่ เป็ นสัตว์ทส่ี ง่ำงำมทีส่ ดุ ของโลก ในธรรมชำติ
อย่ำงใกล้ชดิ ท่ำนอำจจะพบกับปลำโลมำสีเทำ นกทะเลหลำกชนิด แมวน้ ำ และอำจจะยังได้
ชมปลำวำฬอีกหลำกหลำยพันธุท์ แ่ี วะเวียนเข้ำมำเยือนชำยฝั ง่ ในบำงฤดูกำลอีกด้วย (ใช้เวลำ
ในกำรล่องเรือประมำณ 2 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ เดินทำงกลับสูเ่ มืองไคร้สท์เชิรช์

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจี น พิเศษกุง้ มังกรพร้อมเป๋ าฮื้ อทะเลใต้
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทียบเท่ำ
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วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
เช้า
10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอำหำรนำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
เหิรฟ้ ำสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ
*******************************

อัตราค่าบริการ

กำหนดกำรเดินทำง
คณะผูเ้ ดิ นทาง

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

ราคารวมตั ๋ว
13 – 19 เม.ย.61

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
99,900.- บาท
98,900.- บาท
63,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
95,900.- บาท
92,900.- บาท
58,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
89,900.- บาท
88,900.- บาท
55,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
77,900.- บาท
76,900.- บาท
50,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่ำนละ
14,900.- บาท
14,900.- บาท
14,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 ห้องท่ำนที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
2,000.- บาท
รำคำทัวร์รวมค่ำวีซ่ำกรุ๊ป หรือ วีซ่ำครอบครัวแล้ว หำกท่ำนต้องกำรยืน่ วีซ่ำเดีย่ วกรุณำจ่ำยเพิม่ 2,500 บำท หรือมีเหตุ
จำเป็ นต้องใช้พำสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่ำก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขกำรยืน่ วี
ซ่ำขึน้ อยูก่ บั เอกสำรของท่ำน ทำงบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจำรณำ)
นี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรเปลีย่ นแปลงรำคำตำมภำษีน้ ำมันของสำยกำรบิน
*** กำรเดินทำงในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสำร จำนวน 15 ท่ำนขึน้ ไป หำกผูโ้ ดยสำรทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในกำรเลื่อนกำรเดินทำง หรือ เปลีย่ นแปลงรำคำ
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพรำะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบหมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้ำซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ทีจ่ ะมำเดินทำงกับคณะเรำหำกเทีย่ วบินล่ำ ช้ำ
หรือจำนวนผูเ้ ดินทำงไม่ครบตำมจำนวน กรุป๊ ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้
*** หำกท่ำนต้องกำรอำหำรพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงกำรสะสมไมล์ของสำยกำรบิน กรุณำแจ้งให้เรำทรำบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สำยกำรบินทรำบแต่จะได้ตำมทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สำยกำรบินจะพิจำรณำให้
*** โรงแรมเกำะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชัน้ เพือ่ ควำมปลอดภัยจำก
แผ่นดินไหวและกำรเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นกำรชมธรรมชำติทน่ี งรถยำวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ำมีวซี ่ำอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญำตให้เข้ำ-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซ่ำ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใช้จำ่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หำกไม่ได้รบั อนุญำตเข้ำประเทศ เนื่องจำกเป็ นดุลพินิจของเจ้ำหน้ำตรวจคนเข้ำเมือง
*** กรณีลกู ค้ำจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทำงพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทำงบริษทั ฯ จะไม่ทำประกันกำรเดินทำงให้ เนื่องจำกไม่
ตรงตำมเงือ่ นไขตำมกรมธรรม์
*** ที่น่ังสำหรับกรุป
๊ ที่เรำจองเป็ นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ท่นี ่ังด้ ำนหน้ ำสุด(long leg seat)
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อัตรานี้ รวม
 ค่ำตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตำมเส้นทำง โดยสำยกำรบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่ำโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง) ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ ว ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำอำหำรและเครือ
่ งดื่มตำมรำยกำรทีไ่ ด้ระบุในรำยกำร ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษท
ั จำกกรุงเทพฯทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ทำ่ นตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบต
ั เิ หตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สาหรับ
ผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หำกลูกค้ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุม้ ครอง ต้องทำประกัน(รำยเดีย่ ว) ลูกค้ำสำมำรถจัดทำเองได้ หรือ
กรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษทั ฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่คุม้ ครองผูท้ อ่ี ำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขน้ึ ไป
 ลูกค้ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50% รำยละเอียดตำมเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้ำทีไ่ ม่ได้เดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกับกรุป๊ บริษทั จะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ทำ่ นละ 200 บำท
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการ
บินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้



รำคำรวมวีซ่ำแล้ว กรณีมวี ซี ่ำนิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทำ่ นละ 3,000 บำท
ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุ ญำตทีก
่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 กรณีทต
่ี อ้ งมีแปลเอกสำรเป็ นภำษำอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพิม่ ต่ำงหำกจำกค่ำวีซ่ำ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำใช้จำ
่ ยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่ำอำหำรทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
 ค่ำภำษีมล
ู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย 3%
 ค่ำทิปไกด์ ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่
โรงแรมไม่มเี พรำะควรยกกระเป๋ ำด้วยตัวเองเพือ่ ควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงำนยกกระเป๋ ำเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทำงบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บาท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
 ท่ำนต้องเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษท
ั ฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21
วันทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
 หำกท่ำนจองและให้เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ำ ไม่ทน
ั กำหนดกำรออกตั ๋วกับทำงสำยกำรบิน และผล
วีซ่ำของท่ำนไม่ผำ่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
 สำหรับ ส่ว นที่เ หลือ บริษ ท
ั ฯ จะขอเก็บค่ำทัวร์ทงั ้ หมดก่อนกำรเดิน ทำงอย่ำงน้ อย 14 วันทำกำร หำกไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทำง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรยกเลิกกำรให้บริกำร
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เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์ )
ค่ ามัดจาทัวร์ จะถูกนาไปจ่ ายค่ าตัว๋ เครื่ องบิน ค่ าโรงแรมและค่ าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่ สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทางยกเลิกหรื อไม่
สามารถเดินทางได้ ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้ำ 41 – 59 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำมัดท่ำนละ 30,000 บำท
แจ้งล่วงหน้ำ 31 – 40 วัน ก่อนเดินทำง หักค่ำใช้จำ่ ย 50% จำกรำคำทัวร์
แจ้งล่วงหน้ า 1 – 30 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเข้ำเมือง จะไม่มกี ำรคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลง ตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำก ควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติฯลฯ บริษทั ฯ จะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถกู ต้องหรือ
ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่ องตรวจคนเข้ำเมืองพิจำรณำแล้วทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินไห้
ท่ำนได้ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกเอกสำรไม่ครบ
หรือตัวผูโ้ ดยสำรเองตอบคำถำมไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำ
เมือง ให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจำกนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่ำตั ๋วเครือ่ งบิน
ภำยในประเทศไทยทีท่ ำ่ นออกตั ๋วเองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทส่ี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ำ
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 6 เดือน
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)
 ใบรับรองกำรทำงำนของบริษท
ั ทีท่ ำงำนอยู่ (ใช้ภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ ) สำเนำทะเบียนกำรค้ำถ้ำเป็ นเจ้ำของกิจกำร
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้ำรำชกำรจะต้องมีจดหมำยรับรองจำกต้นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจำกผูป
้ กครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญำตทัง้ บิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรสำเนำ
ทะเบียนบ้ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนา
บัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ถ้ำมีสำคัญมำก)
 กรณีถำ
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้เป็ นวีซ่ำ
ครอบครัว
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ทส
่ี ำมำรถติดต่อได้ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ำน
 หำกท่ำนต้องกำรใช้หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีเ่ พรำะหำกยืน
่ หนังสือเดินทำงเข้ำ
ไปในสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
 ระยะเวลำในกำรยืน
่ วีซ่ำประมำณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้ำสถำนทูตแล้วไม่สำมำรถดึงออกมำ
จำกสถำนทูตได้จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลา
นาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้งให้ทรำบ บริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
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กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทกุ ครัง้
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ำไม่ทนั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้ว และทำง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
3. หำกทำงสถำนทูตแจ้งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในกำรยืน่ ขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว ทำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทท่ี ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของท่ำน
ขึน้ อยูก่ บั ทำงบริษทั ฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุ มตั วิ ซี ่ำนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึง่ ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ ว
ยังตำมเอกสำรทีร่ ะบุเท่ำนัน้
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 จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก 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 ท่ำน (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 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) ..................................................

