BW Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights
ควีนส์ ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า - ล่องเรื อทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
วอลเตอร์ พคี ฟาร์ ม+รับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้
ครอมเวลล์ชิมเชอร์ รี่สดๆจากไร่ – ชิมซอลม่ อนสดๆ จากฟาร์ ม
ผ่ านชมวิวยอดเขาเม้ าท์ คุ้ก – ชมทะเลสาบเทคาโป – ช้ อปปิ้ งที่แอชเบอร์ ต้นั
ล่องเรื อชมโลมาที่อ่าวที่เมืองอะคารัว -ไคร้ สท์ เชิร์ช
พิเศษ.. เมนูก้งุ มังกรเลิศรส + เป๋าฮื้อทะเลใต้
ชิมเชอร์ รี่สดๆ จากสวน และ ชิมปลาแซลมอน

กําหนดการเดินทาง 28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562 (ปี ใหม่)

ส

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ซิดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์

2

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิง่ เวิลด์

3
4
5
6

วานาก้า – ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม –
ครอมเวลล์ชอ้ ปร้านผลไม้ – โอมาราม่า
โอมาราม่า –ชิมปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอร์ตน้ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์
เชิรช์ ชมเมือง
ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ
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วันแรก (วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561)
15.00 น.
18.00 น.

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์

คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันทีส่ อง (วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561) ซิดนีย ์ – ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิง่ เวิลด์
- 07.30
กกกํน.
ากทะเ เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลียเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.40 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.40 น.
ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมือง
DDM?ฏฏttmtgtทนาคา
ขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มีนาํ้ ใสเป็ นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลาด
ไม่ได้ เลยที่จะต้ องมาเยือน นําท่านเดินทางสู่เมืองวานาก้ า ทะเลสาบแสนสวยและเงียบสงบอีกแห่งหนึ่ง
ของนิวซีแลนด์และเป็ นปากทางสู่ฝ่งั ตะวันตกของเกาะใต้
นําท่านเข้ าชม พลัซซลิง่ เวิลด์ (PUZZLING WORLD) ให้ ท่านได้ ท่องแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิติท่ี
จะทําให้ ให้ ท่านได้ งวยงงกับภาพจําลองหรือภาพลวงตาที่แปลกและแตกต่างจากความเป็ นจริง เป็ น
สถานที่ท่อี อกแบบมาให้ ท่านได้ ทดลองสมองและถ้ าทายความสามารถในการใช้ สายตาที่จะแยกแยะสิง
ต่างๆออกจากโลกความเป็ นจริงและยังมีโซนเขาวงกต (The Great Maze) ให้ ท่านได้ ทดลองเข้ าไปเพื่อ
ค้ นหาทางออกที่ถูกต้ องด้ วยตัวเองหาไม่เจอก็ทางออกก็สามารถออกทางฉุกเฉินได้ เช่นกัน

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม (วันฺอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561) ทะเลสาบวานาก้า –ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณสู่วอลเตอร์พคี
ฟาร์ม - ช้อปกลางเมืองควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ –
ชิมเชอร์รี่จากไร่ทคี่ รอมเวลล์ –โอมาราม่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองในหุบเขาแสนสวยอีกแห่งของ
เกาะใต้ และนําท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ
เรือจักรไอนํ้าประวัติศาสตร์
TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้ รับสมญานามว่า
“Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหิน
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เทีย่ ง

ในสมัยก่อน ให้ ท่านได้ ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูท่ใี นบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลาง
ขุนเขาและสายนํา้ ใสสะอาดพร้ อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด จนถึงวอลเตอร์พคี ฟาร์ม ที่อยู่อกี ฝาก
ของเทเลสาบวาคาทึปู
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บคี ิว ในวอลเตอร์พคี ฟาร์ม

จากนั้นให้ ท่านได้ สมั ผัสกับชีวิตและความเป็ นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดย
การ ชมการแสดงสุนขั ต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ

หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ ท่านอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้ าใจกลางเมือง
ควีนส์ทาวน์ท่มี ีร้านค้ า ร้ านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย หรือจะซื้ อทัวร์นอกรายการสําหรับการนังเรื
่ อ
เร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่งิ ด้ วย
ความเร็วและ หมุนได้ 360 องศา พร้ อมคนขับที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่านที่น่งั เรือมีความ
ตื่นเต้ นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ ชมการกระโดด
บันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว (BUNGY JUMP,
Optional tour) เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรก
ของโลกที่เปิ ดทําการให้ นักท่องเที่ยวทํา
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก
และเป็ นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อท่านมา
เที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนํา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้ สะพาน
**(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้า
ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีวา่ จะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาล
หรือจานวนจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่
สาหรับผูท้ นี ่ ่งั รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซือ่ ทัวร์น้ ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของทีร่ ะลึกหรือ เครือ่ งดืม่
ตามอัธยาศัย)**
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คํา่

นําท่านเดินทางสู่ เมืองครอมเวล แวะร้ รานผลไม้ Mrs. Jones Fruit
Orchard ให้ ท่านได้ ชิมเชอร์ร่ีสดๆ ของทางร้ านที่นาํ มาจากไร่ท่แี สน
อร่อยคุณภาพดีของประเทศนิวซีแลนด์ออกเป็ นประจําในเดือน
ธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี นอกจากนี้ยังให้ ทุกท่านได้ เลือกซื้อ
ผลไม้ อนื่ ๆ ตามฤดูกาลมากมาย เพื่อเป็ นของฝาก
(เข้าไปเก็บผลเชอร์รีด่ ว้ ยตัวท่านเองเป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาสอบถามราคาค่าเข้ากับหัวหน้าทัวร์)
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูงแคนเทอร์เบอรี่เป็ นอีกเมืองที่มีความ
สวยงามของธรรมชาติท่ลี ้ อมรอบด้ วยภูเขาและเต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ าและฝูงแกะแลฟาร์มวัว
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม HERITAGE GATEWAY OMARAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคํา่ ในโรงแรม

วันทีส่ าม (วันจัทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561)
เช้า

เทีย่ ง

โอมาราม่า - ชิมแซลมอนสดๆ ทีฟ่ าร์ม – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอร์ต้ นั – ไคร้สท์เชิรช์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ฟาร์มแซลม่อน (High Country Salmon Farm ) ที่
คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยมเป็ นฟาร์มแซลม่อนที่มีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่ง
ในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ ท่านได้ ลมรสแซลมอนสดๆ
ิ้
แสนอร่อยหรือจะ
ซื้อเป็ นของฝากคนทางบ้ านก็เป็ นที่ยอดนิยมอย่างมาก
จากนั้นนําท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงามดั่งภาพวาด
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คกุ ้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์น
แอลป์ ยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและ
ธารนํา้ แข็งปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและ
เงียบสงบนํา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสี
นํา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ
นําท่านชมอนุ สาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้ ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะ
ในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศ
นิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่าน
จะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับ
ภาพวาด จากนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารญีป่ ุ่ น หรือ จื น
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วน
ใหญ่มีอาชีพทําฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ท่านได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ า
พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของ
ฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ จากนั้นเดินทางสู่เมืองไคร้ สท์เชิร์ช
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คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม QUALITY ELMS HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ (วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562)
เช้า

เทีย่ ง

คํา่

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางจากไคร้ สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคารัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์
ชาวฝรั่งเศสตั้งรกรากในปี ค.ศ.1840 ให้ ท่านชมเมืองอะคารัวที่ยังมี
ร้ านอาหารและถนนต่างๆที่มีขื่อเป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ มาจนถึงปัจจุบัน
จากนั้นนําท่านล่องเรือออกจากชายฝั่งอะคารัวก่อนไปสู่ปากทางออก
มหาสมุทธแปซิฟิกทางตอนใต้ ซึ่งท่านจะมีโอกาสได้ พบกับสัตว์นาํ้ ท้ องถิ่น
อันได้ แก่ แมวนํา้ นกเพนกวิน และปลาโลมาเฮ็กเตอร์ ซึ่งจะออกมา
ต้ อนรับและทักทายทุกท่านอย่างน่ารักน่าเอ็นดู
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําท่านชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจํ าเมือง ชมความงามของ แม่น้ าํ เอว่อน
(AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น ท่านจะได้ เห็นคนถ่อเรือ
ไปตามสายนํา้ ที่ไหลเอื่อย มีก่งิ หลิวระย้ าอยู่เหนือนํา้ เหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากนั้นนํา
ท่านขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงที่ท่านจะสามารถมองเห็น
ทัศนียภาพอันงดงามของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารจี น พร้อมเมนู พเิ ศษ กุง้ มังกรและเป๋ าฮื้ อทะใต้
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก (วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2562)
06.25 น.
08.05 น.
10.30 น.
16.10 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือ Wild life Cruise – ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ

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

อัตราค่าบริการ
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กําหนดการเดินทาง

28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

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

85,900.- บาท
80,900.- บาท
73,900.- บาท
67,900.- 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

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมี
เหตุจําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงื่อนไข
การยื่นวีซ่าขึน้ อยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)

** จองด่วน เพราะเป็ นเทศการปี ใหม่ จะปิดกรุป๊ ก่อนเดินทาง 45 วัน **
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจํานวนผูโ้ ดยสารตํ่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือ ทีน่ งบนเครื
ั่
่อง สามารถสะสมไมล์ได้เฉพาะของแควนตัสแอร์ไลน์ เท่านัน้ กรุณาแจ้งให้เรา
ทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะ
พิจารณาให้
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งจะเป็ นแบบกรุ๊ปโดยทางสายการบินจะจัดให้เป็ นกลุ่ม ไม่ใช่ที่นัง่ แบบด้านหน้ าสุด(No long leg seat )

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดืม
่ ตามรายการที่ได้ ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
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ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สําหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หากลูกค้ าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ มุ ครอง ต้ องทําประกัน (รายเดี่ยว) ลูกค้ าสามารถจัดทําเองได้
หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ
 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 ตรงตามเงือ่ นไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้ องทําประกันกับทางบริษัทฯ หรือทําประกันการเดินทาง
เอง
ค่านํา้ มันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน
ราคาตามภาษีนํ้ามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ราคารวมวีซ่าแล้ ว กรณีมีวีซ่านิวซีแลนด์อยู่แล้ ว คืนให้ ท่านละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยืน่ วีซ่าเดี่ยวจ่ ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยนื่ พร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิม่

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 ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารที่ส่งั 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 30,000.- 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 จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการสําหรับท่านทีร่ อผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชําระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่างๆ
ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
การยกเลิก(ปี ใหม่)
 แจ้ งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจํ าทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจําทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ ง
ั 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 องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
- ทางบริษัทฯไม่คนื เงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูตปฏิเสธ
ออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้ เอกสารมาไม่ครบถ้ วนตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่ท่านให้ ข้อมูล
ส่วนตัวที่เป็ นเท็จในการขอวีซ่า
บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตัว๋
เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์* เทศการปี ใหม่ควรยืน่ วีซ่าก่อนเดินทาง 30 วัน*

หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่าํ กว่า 6 เดือน และถ่ายสําเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด
(สําคัญมาก)
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้ าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษัทที่ทา
ํ งานอยู่ (ใช้ ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สําเนาทะเบียนการค้ าถ้ าเป็ นเจ้ าของกิจการ
- ประวัตกิ ารทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้ าราชการจะต้ องมีจดหมายรับรองจากต้ นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สา
ํ เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยืน่ วีซ่าใช้เวลาประมาณ 30 วัน เพราะเป็ นช่วงเทศการปี ใหม่ หรือ ขึ้ นอยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่า
ํ กว่า 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้ อมเอกสาร
สําเนาทะเบียนบ้ าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
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หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา (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
กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้ าน
หากท่านต้ องการใช้ หนังสือเดินทางไปประเทศอืน่ ก่อนเดินทางกับเรา
กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน
ทางเข้ าไปในสถานทูตแล้ วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้ จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 25-30 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้ าสถานทูตแล้ วไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จําเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยืน่ วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษทั ทั้งเล่มเพือ่ ยืน่ เป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านั้นแล้วต้องมีเวลานํา
เล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 30 วันทําการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้ง
ั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คําร้อง
ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทน
ั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
 3. หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
 4. กรณีท่ท
ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัตวิ ีซ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไปท่องเที่ยว
ยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กําหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยืน่
ท่องเที่ยว**
**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
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1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน (ที่ตดิ ต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบัน .............................................. 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 (ที่ตดิ ต่อได้ 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...................................
ข้อมูลส่วนตัวเพิม่ 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
อืน่ ๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คดิ พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้ าต่าง/อืน่ ๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ
ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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