BW.. Romantic South Island Tour 7Days/5Nights
ไคร้ สท์ เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ ทาวน์ - วานาก้ า
ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์ – ชมปลาวาฬที่ไคคูร่า


พิ เศษ..ทานบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ บนยอดเขาบ๊อบส์พีค + ชมวิ วอันงดงามของเมืองควีนส์ทาวน์

กาหนดการเดินทาง

26 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ( ปี ใหม่ )
DAY

1
2
3
4

ITINERARY

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ
ทไวเซิ่ล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์ – นัง่ กระเช้าขึ้ น
ยอดเขาบ๊อบส์ พีค -วานาก้า
วานาก้า - พลัซซลิง่ เวิลด์ - ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์
กลาเซียร์

5

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์
ไคร้สท์เชิรช์

6

ไคร้สทเชิรช์ – ชมปลาวาฬทีไ่ คคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์

7

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

ตารางเทีย
่ วบิน
ว ันบิน

เมือง

เทีย
่ วบิน

เวลา

ระยะเวลาบิน

วันที่ 1

26 ธันวาคม2561 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์ (BKK-SIN)

SQ975

12.15-15.45

2.25 ชัว่ โมง

วันที่ 2

26 ธันวาคม2561 สิงคโปร์-ไคร ้สท์เชิรท
์ (SIN-CHC)

SQ297

19.50-10-40+1

9.45 ชัว่ โมง

วันที่ 7

01 มกราคม 2562 ไคร ้สท์เชิรท
์ -สิงคโปร์ (CHC-SIN)

SQ298

12.00-17.40

10.50 ชั่วโมง

วันที่ 7

01 มกราคม 2562 สิงคโปร์-กรุงเทพฯ (SIN-BKK)

SQ978

18.45-20.10

2.25 ชัว่ โมง
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วันแรก ( 26 ธันวาคม 2561)
09.30 น.
12.15น.
15.45 น.
19.50 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับพร้ อมบริการเอกสารการเดินทาง
ออกเดินทางสู่สงิ คโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิรช์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 297

วันสอง ( 27 ธันวาคม 2561)
10.40 น.

เทีย่ ง

คา่

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ต้ นั - ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุ สาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ
เดินทางถึงเมื องไคร้ ส ท์เชิร์ ช เกาะใต้ ประเทศนิว ซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่ เป็ น
อันดับสามของประเทศนิ วซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง เดินทาง
ผานฟาร์มน้ อยใหญ่ส่เู มืองแอชเบอร์ตัน
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่ มีอาชีพ
ทําฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ท่านได้ แวะช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว
เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ
จากนั้ น เดิ น ทางต่ อ สู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ ส วยงามและเงี ย บสงบนํ้า ใน
ทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีนาํ้ นม สีพิเศษนี้เกิด
จากแร่ ธาตุผสมกับธารนํา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุ มตลอดปี ไหลลงมาสู่
ทะเลสาบ ชมอนุ สาวรี ยส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์ มให้ ความสํา คัญมาก
เพราะช่ วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้น
ท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่ี
เล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่
จากอดีตจนถึงปั จจุ บัน หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่ างออกมาด้ าน
นอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงาม
ราวกับภาพวาด
นํา ท่ า นเดิ นทางผ่ า นชมทะเลสาบปู ค ากิ ที่มี ค วามงดงามดั่ ง ภาพวาด ให้ ท่ า นแวะจุ ด ชมวิ ว ของ
ทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้ าท์ค้ กุ สวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คกุ ้ บริเวณเทือกเขา
เซาท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่โดดเด่นด้ วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร
นํา้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ าม ( 28 ธันวาคม 2561)
เช้า

เทีย่ ง

คา่

ทไวเซิ่ล – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ –นังกระเช้
่
าขึ้ นยอดเขาบ๊อบส์ พีค
วานาก้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมือง ครอมเวลล์ เมืองแห่งสวน
ผลไม้ ให้ ท่านได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ นําท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอด
เขาบ็อบส์พคี เป็ นกระเช้ าที่น่ังได้ 4 คน ระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร
ท่านจะได้ สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ท้งั เมืองในมุมสูงที่ท่าน
จะมองเห็นอาคารบ้ านเรือนที่ปลูกสร้ างตามไหล่ เขาพร้ อมกับทะเลสาบวาคา
ทีปูท่สี วยงามด้ านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยหิมะในฤดูหนาว
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟ เฟ่ ต์ นานาชาติแบบท่านไม่อั้นบน
ยอดเขาบ๊อบส์พคี พร้อมชมทิวทัศน์อันงดงานของเมืองควีนส์ทาวน์
นําท่านเดินทางชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลาง
ธรรมชาติท่งี ดงามริมทะเลสาบที่มีนาํ้ ใสเป็ นสีฟ้าแสนสวยที่นักท่องเที่ยว
พลาดไม่ได้ เลยที่จะต้ องมาเยือนเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะ
แม่นาํ้ คาวารัว ให้ ท่านได้ แวะชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่งิ ด้ วยความเร็ว
และหมุนได้ 360 องศาพร้ อมคนขับที่มีความชํานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่านที่น่งั เรือมีความตื่นเต้ นและ
สนุกสุดๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
หลังจากนั้นนําท่านผ่านชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวเป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลก
ที่เปิ ดทําการให้ นักท่องเที่ยวทํากิจกรรมอันน่า
ตื่นเต้ นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็ น
กิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยว
นิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานด้ วยความสูง 43
เมตร สู่พ้ ืนนํา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้ สะพาน
(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก
หัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทําได้หรือไม่ เพราะไม่ได้จองล่ วงหน้าจึ งขึ้ นอยู่กบั สภาพ
อากาศ ฤดูกาลหรือจํ านวนจํ านวนการจองในแต่ ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการ
ของคณะส่วนใหญ่ สําหรับผูท้ นี่ งรถไปคั
ั่
นเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อ
ของทีร่ ะลึกหรือเครื่องดืม่ ตามอัธยาศัย)

หลังจากนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็ นภูเขาสูง
ผ่านไร่องุ่นที่นาํ มาผลิตไวน์ท่มี ีชื่อเสียงก่อนเข้ าสู่เมืองวานาก้ า แวะชมเมืองวานาก้ าริมทะเลสาบที่
สวยงามโดยมีภเู ขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทาํ ให้ เป็ นเมืองที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและน่าอยู่
อีกเมืองของนิวซีแลนด์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารในโรงแรม
นําท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม WANAKA EDGEWATER RESORT หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ี่ ( 29 ธันวาคม 2561)
วานาก้า – พลัซซลิง่ เวิลด์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ ท่านได้ เข้ าชม พลัซซลิง่ เวิลด์ (PUZZLING WORLD) ให้ ท่านได้
ท่องแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิติท่จี ะทําให้ ให้ ท่านได้ งวยงงกับภาพ
จําลองหรือภาพลวงตาที่แปลกและแตกต่างจากความเป็ นจริง เป็ น
สถานที่ท่อี อกแบบมาให้ ท่านได้ ทดลองสมองและถ้ าทายความสามารถใน
การใช้ สายตาที่จะแยกแยะสิงต่างๆออกจากโลกความเป็ นจริงและยังมี
โซนเขาวงกต (The Great Maze) ให้ ท่านได้ ทดลองเข้ าไปเพื่อค้ นหา
ทางออกที่ถูกต้ องด้ วยตัวเองหาไม่เจอก็ทางออกก็สามารถออกทางฉุกเฉิน
ได้ เช่นกัน จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงที่
สวยงามเป็ นภาพที่ท่านจะประทับใจตลอดสองข้ างทาง
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารนํา้ แข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูใน
เวสต์แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝนอีกแห่ง
หนึ่งชมความมหัศจรรย์ของธารนํา้ แข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอด
ทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารนํา้ แข็งสีขาวระยิบระยับ สลับ
กับสีเขียวมรกตอันงดงาม
คา่
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีห่ า้ ( 30 ธันวาคม 2561)
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิต
หินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ
แข็งแรง และจะนําอํานาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้ อ
หยกเพือ่ เป็ นของฝาก
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN )
ให้ ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม
ของเทือกเขาแอลป์ แห่งซีกโลกใต้ ท่ไี ด้ รับการกล่ าวขานว่าเป็ นเส้ นทางซึ่งโอบ
ล้ อมด้ วยภูเขาหิมะและต้ นไม้ หลากสีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับ
กับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้ าชื่นชมทิวทัศน์อนั
งดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้ างทาง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีห่ ก ( 31 ธันวาคม 2561)
ไคร้สท์เชิรช์ – ชมปลาวาฬทีไ่ คคูร่า – ไคร้สท์เชิรช์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นําท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้ สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็ นเมือง
เล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็ นศูนย์กลางของ
เมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็ นเมืองที่อดุ ม
สมบูรณ์ เหมาะสําหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียง
ด้ านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็ นอย่างมาก และยังเป็ นเจ้ าแรกในนิวซีแลนด์
ที่จัดให้ มีทวั ร์ชมปลาวาฬ
(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีทมี่ ีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือ
ได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ทจี่ องเอาไว้ และสาหรับเด็กอายุตา่ กว่า 4 ขวบไม่
อนุญาตให้ข้ ึนเรือเพือ่ ความปลอดภัย)
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
บ่าย
นําท่านลงเรือยอร์ชลําใหญ่ท่มี ีความจุได้ ถงึ 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุส์ เปริ์ม ซึ่งเป็ น
สัตว์ท่สี ง่างามที่สดุ ของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด ท่านอาจจะพบกับ
ปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวนํา้ และอาจจะยังได้ ชมปลาวาฬอีก
หลากหลายพันธุท์ ่แี วะเวียนเข้ ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้ วย (ใช้ เวลาในการล่องเรือประมาณ
2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้ สท์เชิร์ช
คา่
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางเข้ าสู่ท่พี ัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ ด ( 1 มกราคม 2562)
ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารเช้ านําท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
12.00 น.
เหิรฟ้ าสู่ สิงคโปร์ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
18.45 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ SQ 978
20.10 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
*******************************
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กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
26 ธันวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ( ปี ใหม่ )

คณะผู้เดินทาง
ผู้ใหญ่
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

ราคารวมตั ๋ว
99,900.- บาท
90,900.- บาท
83,900.- บาท
77,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบินตลอด
การเดินทาง
67,900.- บาท
61,900.- บาท
55,900.- บาท
50,900.- บาท
14,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซา่ ครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซา่ เดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
มีเหตุจําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซา่ ก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้
(เงือ่ นไขการยืน่ วีซา่ ขึน้ อยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
** จองด่วน กรุป๊ ในเทศการปี ใหม่ปิดกรุป๊ ก่อนเดิ นทางประมาณ 45 วันก่อนเดิ นทาง **

*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการเลื
อ่ นการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์
*** ในกรณีทอี่ อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบ
หมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบิน
ล่าช้า หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจอง
ทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะ
พิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพือ่ ความ
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทนี่ งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวซี า่ อยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าตรวจคน
เข้าเมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้
เนื่องจากไม่ตรงตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งจะเป็ นแบบกรุ๊ปโดยทางสายการบินจะจัดให้เป็ นกลุม่ ไม่ใช่ที่นัง่ แบบด้านหน้ าสุด(No long leg seat )
อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้ นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนําเที่ยว ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
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ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ตามรายการที่ได้ ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัตเิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
ค่านํา้ มันจากสายการบิน ณ วันที 23 มิถุนายน 2561 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษี
นํา้ มันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยืน่ วีซ่าเดี่ยวจ่ ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยนื่ พร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิม่

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตที่กลับเข้ าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าว
 กรณีท่ต
ี ้ องมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้ องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 ค่านํา
้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่เี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่ส่งั เพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าหัวหน้ าทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
 ค่าทิปคนยกประเป๋ าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋ าด้ วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะ
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
 ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋ า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ ตเน็ตคิดเป็ นชั่วโมง
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
ท่านต้ องเตรียมเอกสารให้ ทางบริษัทฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30
วันทํางาน หรือก่อน 4 สัปดาห์
หากท่านจองและให้ เอกสารในการทําวีซ่าเข้ าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้ า ไม่ทนั กําหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจําทั้งหมด
สําหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทําการสําหรับท่านทีร่ อผล
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 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 )
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แจ้ งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้ าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มี
การคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้ าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้ วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองห้ ามผู้เดินทางเข้ าประเทศ เนื่องจากมีส่งิ ผิดกฎหมายหรือ
สิ่งของห้ ามนําเข้ าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสือ่ มเสียหรื อด้ วยเหตุผล
ใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้ าเมืองพิจารณาแล้ ว
- ทางบริษัทฯไม่คนื เงินให้ ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถานทูต
ปฏิเสธออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้ เอกสารมาไม่ครบถ้ วนตามที่สถาทูตกําหนด หรือการที่
ท่านให้ ข้อมูลส่วนตัวที่เป็ นเท็จในการขอวีซ่า บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศ
ไทยงดออกเอกสารเข้ าเมืองให้ กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้ าวที่พํานักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ายการบินระหว่าง
ประเทศล่าช้ า
เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์* เทศการปี ใหม่ควรยืน่ วีซ่าก่อนเดินทาง 30 วัน*
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ า
ํ 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 วันเพราะเป็ นช่วงเทศการปี ใหม่หรือขึ้ นอยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่า
ํ กว่า 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้ อมเอกสาร
สําเนา ทะเบียนบ้ าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัตก
ิ ารศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้ สาํ เนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามีสา
ํ คัญมาก)
 กรณีถ้าเป็ นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้ วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้ เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ท่ส
ี ามารถติดต่อได้ ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้ าน
 หากท่านต้ องการใช้ หนังสือเดินทางไปประเทศอืน
่ ก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน
ทางเข้ าไปในสถานทูตแล้ วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้ จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 30 วัน ช่วงเทศการปี ใหม่ หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้ าสถานทูตแล้ วไม่
สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้ จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน
จําเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยืน่ วีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษทั ทั้งเล่มเพือ่ ยืน่ เป็ นวีซ่าเดี่ยว
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เท่านั้นแล้วต้องมีเวลานําเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่าน
ไม่แจ้ งให้ ทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด หรือ หากต้องการยืน่ คํา
ร้องขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้ าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ ชาํ ระไปแล้ ว
และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
3.
หากทางสถานทูตแจ้ งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้ หลักฐานปลอม
บิดเบือน
ข้ อเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
4. กรณีท่ที ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซ่าแล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูตยกเลิกวีซ่า
ของท่าน ขึ้นอยู่กบั ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมัตวิ ีซ่านั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้ อมและมีความประสงค์ท่จี ะเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กําหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยืน่ ขอวีซ่า 
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ ท่องเทีย่ ว**

**** เมื่อท่านตกลงชําระค่ามัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้วน 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 (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 ...................................................
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7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้ วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่
อยู่ ......................................................................... 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 จะแจ้งทางสายการ
บินฯ ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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