BW …Perfect Tour New Zealand NY

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 8 วัน 6 คืน ปี ใหม่ 2562
Countdown New Year 2019
ชมพลุที่จุดฉลองปี ใหม่ อย่ างยิ่งใหญ่ อย่ างเป็ นทางการก่อนประเทศใดในโลก

กาหนดการเดินทาง






25 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 (ปี ใหม่ )

พิเศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์ + พร้ อมชมวิวที่สวยงามของเมืองควีสน์ ทาวน์
บุฟเฟต์ บนเรื อระหว่ างล่ องทะเลสาบโรตัวรัว
พร้ อมสะสมไมล์จากการบินไทย 50%
ชิมปลาแซลมอน และชิมเชอร์ รี่ สดใหม่ จากสวน
ชมโชว์การแสดงของชาวพืน้ เมืองเมารี

 เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่นํ้าเอว่อน ทีไ่ หลผ่านกลาง
เมืองอย่างสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื นํ้ามีสเี ขียวอมฟ้ า สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็ง จากภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สดุ
 นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้าทีน่ งได้
ั ่ 4 คนระยะทางขึน้ สูย่ อดเขา 730 เมตร
 ควีนส์ทาวน์ เมืองทีส่ วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปทู ม่ี นี ้ําใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและมีกจิ กรรมอันน่า
ตื่นเต้นทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ดุ อาทิ เช่นนังเรื
่ อเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจี้
 ฟาร์มแซลม่อน (High Country Salmon Farm ) ที่คุณภาพสูงและรสชาติเยี่ยมเป็ นฟาร์มแซลม่อนที่มี

ชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์
 ชมการกระโดดบันจีเ้ มืองควีนส์ทาวน์ เป็ นการกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกทีเ่ ปิ ดทําการให้นกั ท่องเทีย่ วทํา
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชอ่ื เสียงไปทัวโลก
่
 ถํา้ เหนื อเรืองแสง เท อานาว ถํ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็ นล้าน ๆ ตัว พร้อมล่องเรือชม
ความงานและธรรมชาติของทะเลสาบเท อานาว
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 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งเป็ นเมืองทีส่ ําคัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่
สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์
ไตรภาคฟอร์มยักษ์
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมาก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 สวนสัตว์เรนโบว์ สปริ งส์ ท่านชมปราเทร้าทส์สรี งุ้ ต้นเฟิ รน์ สีเงินและสัวต์ตามธรรมชาติของนิวซีแลนด์
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ ชมเมือง

3
4

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้นั -ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ ุนขั
ต้องแกะ - แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบวานาคา
ทะเลสาบวานาคา – ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเต อานาว ล่องเรือชมทะเลสาบ - และหนอนเรืองแสง

5

เต อานาว – ควีนส์ทาวน์ นังกระเช้
่
าพร้อมอาหารกลางวัน –
อ็อคแลนด์

6

อ็อคแลนด์ - หมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม –
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารคา่

7

โรโตรัว –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี- เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชม
ทะเลสาบโรโตรัว - พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์

8

อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ

วันแรก (25 ธันวาคม 2561)
กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์
15.30 น.
คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
18.45 น.
ออกเดินทางสู่ออ็ คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491
วันทีส่ อง (26 ธันวาคม 2561)
12.05 น.

อ็อคแลนด์ – ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง นาท่านเช็คอิน
กระเป๋ าเพื่อเดินทางต่อต่อไปยังเมืองไคร้ สท์เชิร์ช (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยระหว่าง รอแวะเปลีย่ น
เครือ่ ง)
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16.00 น.
17.25 น.

ค่า

ออกเดินทางจากเมืองอ็อคแลนด์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เที่ยวบินที่ NZ555
ถึงสนามบินเมือง ไคร้สท์เชิรช์ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านผ่านชม เมืองไคร้สท์
เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมอาคารบ้ านเรือนที่กาหลังก่อนสร้ างขึ้นมา
ใหม่เนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อหลายปี ก่อน บางแห่งยังมีร่องรอยความเสียหายให้ เห็นสลับกับอาคาร
สมัยใหม่ท่สี ร้ างขึ้นมามากมาย
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม (27 ธันวาคม 2561)
เช้า

เทีย่ ง

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป-อนุ สาวรียส์ ุนขั ต้องแกะ
แซลม่อนฟาร์ม - ทะเลสาบวานาคา

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาเดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วน
ใหญ่มีอาชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ท่านได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ า
พื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก
อาทิเช่น ตุก๊ ตาแกะ ฯลฯ แล้ วนาท่านเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่
สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่านเรียกว่า
ทะเลสาบสีนา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะ
ปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุ สาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของ
ฟาร์มให้ ความสาคัญมากเพเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และ
ใกล้ ๆกันนั้นท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีต
จนถึงปัจจุบันหากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่ฟาร์มแซลม่อน (High Country Salmon Farm) ที่คุณภาพสูง
และรสชาติเยี่ยมเป็ นฟาร์มแซลม่อนที่มีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศ
นิวซีแลนด์ ให้ ท่านได้ ลมรสแซลมอนสดๆ
ิ้
แสนอร่อยหรือจะซื้อเป็ นของฝาก
คนทางบ้ านก็เป็ นที่ยอดนิยมอย่างมาก
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ ท่าน
แวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่ถ่ายรูปได้ สวย
ที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คกุ ้ บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอด
เขาเม้ าท์ค้ กุ ที่โดดเด่นด้ วยความสูงถึง 3,754
เมตร ยอดเขามีหิมะและ
ธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็ก
บนที่ราบสูง และเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็ นภูเขาสูงผ่านไร่
องุ่นที่นามาผลิตไวน์ท่มี ีชื่อเสียงก่อนเข้ าสู่เมืองวานาก้ า โดยมีภเู ขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทาให้ เป็ น
เมืองที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและน่าอยู่เมืองของเกาะใต้
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั EDGEWATER RESORT WANAKA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่ (28 ธันวาคม 2561) ทะเลสาบวานาคา – ครอมเวลล์ – ทะเลสาบเต อานาว - ล่องเรือชมทะเลสาบ
และหนอนเรืองแสง
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองครอมเวล แวะร้ านผลไม้ Mrs.Jones Fruit Orchard ให้ ท่านได้
เลือกซื้อผลไม้ สดๆ ของทางร้ านที่นามาจากไร่ท่แี สนอร่อยคุณภาพดีของประเทศ
นิวซีแลนด์ออกเป็ นประจาในเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปี ที่ออกตาม
ฤดูกาลมากมาย เพื่อเป็ นของฝาก จากนั้นเดินทางสู่เมือง เต อานาว
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
ให้ ท่านได้ ชมทะเลสาบเท อานาวที่สวยงามและเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่ท่สี ดุ ของเกาะ
ใต้ และใหญ่เป็ นที่สองของประเทศนิวซีแลนด์ มีพ้ ืนที่ถงึ 344 ตารางกิโลเมตร
พื้นนา้ ที่ใสสะอาดและเยือกเย็นและเต็มไปด้ วยป่ าและภูเขาสูงที่สวยงาม

คา่

นาท่านล่องเรือทะเลสาบเท อานาว สูถ้ ้ าหนอนเรืองแสง ผ่านชมธรรมชาติท่ี
เต็มไปด้ วยป่ าเขาและพื้นนา้ ที่ใสสะอาดมีความลึกสุดถึง 417 เมตร เดินทางถึง
ถา้ หนอนเรืองแสงที่ถูกค้ นพบในปี ค.ศ.1948 มีความลึกลับและชั้นหินที่ซ้อน
หลายล้ านปี มีเสียงดังกึกก้ องของธารนา้ ไหลและหินงอกหินย้ อยตามธรรมชาติ
จากนั้นให้ ทานลงเรือเล็กภายในถา้ ชมแสงประกายของเจ้าตัวหนอน
(Glowworm) และเรียนรู้วงจรชึวิตของตัวหนอนเรืองแสงที่อาศัยอยู่ในถา้ ส่องแสงระยิบระยับดั่งดวงดาวบน
ท้ องฟ้ า บางคนก็บอกว่าเหมือนหิ่งห้ อยภายใต้ ความเงียบสงัดและมือมิด
จากนั้นล่องเรือกลับมายังเมืองเต อานาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารในโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั TE ANAU VILLAGE INN หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ (29 ธันวาคม 2561)
เต อานาว – ควีนส์ทาวน์ นังกระเช้
่
าพร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านนั่งรถโค้ ชเดินทางจากเมืองเต อานาว สู่ควีนส์ทาวน์เมืองที่เต็มไปด้ วย
กิจกรรมท้ าทายความสามารถมากมายเป็ นเมืองที่สวยงามริมทะเลสาบวาคาทีปู
และเป็ นที่นิยมที่นักท่องเที่ยวจะต้ องไม่พลาดเมื่อมาถึงเกาะใต้ ของนิวซีแลนด์
แนะนาทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่งิ ด้ วยความเร็ว
และหมุนได้ 360 องศา พร้ อมคนขับที่มีความชานาญเป็ นพิเศษ ให้ ท่านที่น่งั เรือ
มีความตื่นเต้ นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมา
เยือนประเทศนี้ ชมการกระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวเป็ นการกระโดดบันจี้
แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทาการให้ นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมี
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เทีย่ ง

16.50 น.
18.40 น.

คา่

ชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความ
สูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใสและเชี่ยวกราดใต้ สะพาน
(**การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้า
ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาล
หรือจานวนจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความ
ต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ นี่ ัง่ รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้
สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของทีร่ ะลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)
จากนั้นนาท่าน นัง่ กระเช้าขึ้ นยอดเขาบ๊อบส์ พีค ให้ ท่านได้ ชมความงามของ
เมืองควีนส์ทาวน์จากมุมสูงที่สามารถมองเห็นเมืองทั้งเมืองอยู่ริมทะเลสาบและ
ภูเขาสูงรอบรอบที่ตัดกับท้ องฟ้ าสีครามจะเป็ นภาพที่ประทับใจมิร้ ลู ืม
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พคี พร้อมชมวิว
อันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินของเมืองควีนส์ทาวน์
ออกเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์ โดยสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ เทีย่ วบินที่
NZ626
เดินทางถึงเมืองอ๊อคแลนด์ เมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ซ่งึ อยู่เกาะเหนือ
ของประเทศ
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้ าน
การค้ าการศึกษา การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้ วยเรือนับ
ร้ อยลา
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก (30 ธันวาคม 2561)
เช้า

เทีย่ ง

อ็อคแลนด์ - หมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว – อะโกรโดม – ชมโชว์การแสดงของ
ชาวเมารีพร้อมอาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท
(HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่
ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ
ฮอบบิต ขอผู้กากับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ ท่านได้ ชื่นชมพื้นที่อนั สวยงามของ
ฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของ
เทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นาชมหมู่บ้านฮอบบิท
ในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้
แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้
สวยงามหน้ าบ้ าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก

NZ PERFECT TOUR, NZ Nth-Sth 9D NY 25DEC16-1JAN17 (TG)

PAGE 5

คา่

นาท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังความร้ อนใต้ พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่
เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองที่มีความร้ อนจากใต้ ดินที่สามารถปรุงอาหารได้ โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝังในดิน
ที่มีความร้ อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมือง
ท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ
นาท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะ
พันธุต์ ่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ ท่านชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ ท่านสัมผัสถึงความน่ารัก
ของการป้ อนอาหารเจ้ าแกะตัวน้ อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้ อนแกะโดยสุนัข
แสนรู้
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั ROTORUA MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารทีป่ รุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี

วันทีเ่ จ็ ด (31 ธันวาคม 2561)
เช้า

เทีย่ ง

คา่

โรโตรัว –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี- เรนโบว์ สปริงส์ – ล่องเรือชมทะเลสาบโรโตรัว
พร้อมอาหารกลางวัน – อ็อคแลนด์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงาน
ด้ านการฝี มือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้ อม
ชมบ่อนา้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้ พิภพ
ที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
นาท่านเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริง ( RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรักษ์ พันธุป์ ลาเทร้าที่มีปลาเทร้ านับ
หมื่นตัวจาก ทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้ นเฟิ ร์นสี
เงินซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศ มีเวลาให้ ท่านได้ พักผ่อนตามอัธยาศัย ให้ ท่าน
ได้ สมั ผัสและเรียนรู้ ความเป็ นอยู่ สภาพบ้ านเรือน ของผู้คนในเมืองโรโตรัว ที่
เต็มไปด้ วยชาวเมารี หรือชนพื้นเมืองอาศัยอยู
หลังจากนั้นนาท่านเพลิดเพลินกับการ ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโร
โตรัว (LAKELAND QUEEN CRUISE) กับทิวทัศน์ของทั้งสองฟากฝั่ง ดื่มด่า
กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกพิเศษให้ ท่านรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
ที่กาลังล่องตลอดเส้ นทางทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ ต์ บนเรือ
จากนั้นเดินทางสู่เมืองอ็อคแลนด์ ชมสะพานฮาร์เบอร์ นาท่านผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็ นถนนสาย
สาคัญย่านการค้ า และตึกสาคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ที่ได้ รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และ
สวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบ
เป็ นจานวน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ กั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM HOTEL หรือเทียบเท่า
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*** COUNTDOWN NEW YEAR 2019***
ให้ท่านได้อิสระในการชมพลุฉลองปี ใหม่อยากยิง่ ใหญ่ก่อนประเทศไทยถึง 6 ชัวโมง
่
ประเทศนิวซีแลนด์
เป็ นประเทศแรกๆ ของโลกทีม่ ีการจุดพลุและฉลองปี ใหม่อย่างเป็ นทางการ

วันทีแ่ ปด (1 มกราคม 2562)
อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
** เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย **
11.00 น.
นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติแห่งเมืองอ็อคแลนด์
14.50 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 492
20.50 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ..
*********************************

กาหนดการเดินทาง

25 ธันวาคม 2561 – 01 มกราคม 2562 (ปี ใหม่)

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
ระหว่างประเทศ
(รวมตั ๋วบินภายในประเทศแล้ว)

ผูใ้ หญ่

116,900.- บาท

89,900.-บาท

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

105,900.- บาท
95,900.- บาท
90,900.- บาท
19,900.- บาท
2,000.- บาท

81,900.-บาท
75,900- บาท
69,900.- บาท
19,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซา่ เดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซา่ ก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซา่ ขึน้ อยู่
กับเอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)

** จองด่วน เพราะเป็ นเทศการปี ใหม่ จะปิดกรุป๊ ก่อนเดินทาง 45 วัน **
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
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*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึ้นไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการเลื
อ่ นการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์กอ่ นเดินทาง
์
*** ในกรณีทอี่ อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงือ่ นไขของตั ๋วแบบหมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพือ่ ต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า
หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพือ่ แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพือ่ ความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทนี่ งั ่ รถยาวในแต่ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวซี า่ อยู่แล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยืน่ วีซา่ เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งสํ
ั ่ าหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
ค่ ณะ ไม่ใช่ทนี่ งด้
ั ่ านหน้าสุด (No long leg seat) ทางสายการบินจะจัดทีน่ งตาม
ั่
ความเหมาะสม
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์
(JQ) หรือ แอร์นวิ ซีแลนด์ (NZ)บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลียนแปลงโดยไม่
่
ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึน้ อยู่กบั
ตารางการบินในแต่ละวัน
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ







ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับผู้
เดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทําประกัน(รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทําเองได้ หรือกรุณา
ติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อ่ี ายุต่าํ กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทําประกันเพิม่ )
 ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์การเดินทาง ท่านต้องทําประกันกับทางบริษทั ฯ หรือทําประกันการเดินทางเอง

ค่านํ้ามันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 20 มิถนุ ายน 2561 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ น
์
ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี า่ นิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ทา่ นละ 3,000 บาท
ค่าวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท หรือ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีทต
ี่ อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซา่
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
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ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ 2 เหรียญต่อวันต่อคนและค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียม 2 เหรียญต่อวันต่อคน ส่วนค่าทิปคนยก
ประเป๋ าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่
ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
 ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึง่ ท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทาง
บริษทั ฯ เพือ่ อํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ ( 3 สัปดาห์ ) ในขอ
การทําวีซา่ เข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทนั กําหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ ถานทูตกําหนดใน
เรือ่ งการงาน และการเงิน หรือการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นผลทําให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษทั ฯ จะขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด หรือหากออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าตั ๋วได้เพราะเป็ นเงือ่ นไขของ
์
สายการบิน
 สําหรับค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์
การยกเลิ ก(ปี ใหม่)
 แจ้งยกเลิกก่อ นการเดินทาง 60 วันทําการคืนค่ามัดจํา 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 41 -59 วัน ก่อนเดิ นทาง ยึดค่ามัดจําทัง้ หมด 30,000.-บาท
- กรณี ที่ถกู ปฏิ เสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริ ษทั ขอยึดค่ามัดจําทัง้ หมด
- กรณี ออกตั ๋วแล้ว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่าตั ๋ว
 แจ้งยกเลิ กล่วงหน้ า 01-30 วัน ก่อนเดิ นทาง ไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ทง
ั ้ หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี ใหม่
เราจ่ายเงิ นล่วงหน้ าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดิ นทาง 1 เดือน )
 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือ การเข้าประเทศนิวซีแลนด์ บริษท
ั ฯจะไม่มกี ารคืน
เงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
- รายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าประเทศ
เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือ
สิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว
- ทางบริษทั ฯไม่คนื เงินให้ทา่ นได้ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูตปฏิเสธออ
กวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเองทีใ่ ห้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามทีส่ ถาทูตกําหนด
หรือการทีท่ า่ นให้ขอ้ มูล
ส่วนตัวทีเ่ ป็ นเท็จในการขอวีซา่ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสาร
เข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครือ่ งบิน
ภายในประเทศไทยทีท่ า่ นออกตั ๋วเองเพือ่ ต่อเครือ่ งในกรณีทสี่ ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
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เอกสารในการขอวีซ่านิ วซีแลนด์ * เทศการปี ใหม่ควรยื่นวีซ่าก่อนเดิ นทาง 30 วัน*
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่า
ํ กว่า 6 เดือน และถ่ายสําเนาหน้ าที่มีการเดิ นทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติ ดมาทัง้ หมด
(สําคัญมาก)
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัตกิ ารทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทัง้ หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สา
ํ เนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 30 วัน เพราะเป็ นช่วงเทศกาลปี ใหม่หรือขึ้นอยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่า
ํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสาร
สําเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัตก
ิ ารศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิดเทอมใช้
สําเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลีย
่ นชือ่ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
 กรณีถา
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยืน่ วีซา่ รวมกันได้เป็ นวีซา่
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอืน
่ ก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือเดินทางเข้า
ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซา่
 ระยะเวลาในการยืน
่ วีซา่ ประมาณ 30 วันสําหรับทัวร์ช่วงปี ใหม่ หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้าสถานทูตแล้วไม่
สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม
หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน
จําเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยว
เท่านัน้ แล้วต้องมีเวลานําเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่าน
ไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา
่ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้อง
์
ขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซา
่ ล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และ
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 3.
หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่ อันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซา่ ท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 4. กรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของ
์
ท่าน ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
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เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี า่ นัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินจิ ของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซา่ ไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาํ หนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว**

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา 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 .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้ านค้ า ......................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที างาน ................................................ 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
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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 แต่ ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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