Highlight New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
เชิ ญท่านเดิ นทางสู่ประเทศนิ วซีแลนด์ 7 วันโดยสายการบินไทย
 อ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่งเป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้านการค้า การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่
สวยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา
 หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ งู ถึง 328 เมตรโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์
 หมู่บ้านของชาวฮอบบิท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์
ไตรภาคฟอร์มยักษ์
 โรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้พภิ พ มีชาวเมารีอาศัยอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวเผ่าเมารี
 ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึง่ เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาวเมารี
 อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัวพร้อมชมการแสดงตัดขนแกะ
 ถํา้ หนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถํ้าทีม่ หี นอนเรืองแสงเปล่งประกายระยิบระยับเป็ นล้าน ๆ ตัว
 เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแม่นํ้าเอว่อน ทีไ่ หลผ่านกลาง
เมืองอย่างสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื นํ้ ามีสเี ขียวอมฟ้า สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็งจากภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ และ โบสถ์ขนาดเล็กที่สดุ
 นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้าทีน่ งได้
ั ่ 4 คนระยะทางขึน้ สูย่ อดเขา 730 เมตร
 นําท่านขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอนํ้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 ปจั จุบนั มีอายุมากว่า100 ปี ได้รบั
สมญานามว่า “ Lady of the Lake”

 ควีนส์ทาวน์ เมืองทีส่ วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปทู ม่ี นี ้ําใสสะอาดและโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและมีกจิ กรรมอันน่ า
ตื่นเต้นทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมากทีส่ ุด อาทิ เช่นนังเรื
่ อเจ็ทโบ๊ท การกระโดดบันจี้
 ชมการกระโดดบันจี้เมืองควีนส์ทาวน์ เป็ นการกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกทีเ่ ปิดทําการให้นกั ท่องเทีย่ วทํา
กิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่

 พิ เศษ !!! อาหารแบบบุฟเฟ่ ต์พร้อมชมวิ วที่สวยงามของเมืองควีสน์ทาวน์
 ชมการแสดงพืน้ เมืองของชาวเมารีพร้ อมอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์
 พร้ อมสะสมไมล์จากการบินไทย
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กาหนดการเดินทาง

06 – 12 / 20 – 26 ตุลาคม 2561
17 – 23 พฤศจิกายน / 01 – 07 ธันวาคม 2561
DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

2

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ –ช็อปปิ้ ง

3
4

อ็อคแลนด์ – ชมหมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว-อะโกรโดมศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี-ชมการแสดงชาวเมารีพร้อมอาหารคา่
โรโตรัว – ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์
ไคร้สท์เชิรช์

5

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป-ชมอนุสาวรีย ์
สุนขั ต้อนแกะ-โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนส์ทาวน์

6

ควีนส์ทาวน์-ชมการกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบราณ
วอคเตอร์พีคฟาร์ม-นังกระเช้
่
าสู่ยอดเขาบ๊อบพีค

7

ควีนส์ทาวน์ – อ็อคแลนด์-กรุงเทพฯ

วันแรก

กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด์

15.30 น.
18.45 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG)
เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ออ็ คแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ TG 491

วันทีส่ อง

อ็อคแลนด์ ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) – ช็อปปิ้ ง

10.45 น.
เทีย่ ง

เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองที่สาคัญทางด้ านการค้ า การศึกษา
การเงิน นาท่านชมท่าเรือริมอ่าวที่สวยงามเต็มไปด้ วยเรือนับร้ อยลา ชมสะพานฮาร์เบอร์ นาท่าน
ผ่านชมย่าน Queen street ที่เป็ นถนนสายสาคัญย่านการค้ า และตึกสาคัญของเมือง ผ่านชมย่าน
Parnell Village ที่ได้ รับการกล่าวขานว่าเก่าแก่และสวยงาม รวมถึงนั่บรถภ่านชม Parnell Rose
Garden สวนที่รวมพรรณไม้ และดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบเป็ นจานวนมาก หลังจากนั้นนาท่าน
ขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ที่สงู ถึง 328 เมตร โดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่า
งามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิ่งปลูกสร้ างที่สงู ที่สดุ ในซีกโลกใต้ เปิ ดให้ บริการตั้งแต่
เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้ านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้
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คา่

กว้ างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกายซิต้ คี อมเพล็กซ์ ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย คาสิโน ที่เปิ ดให้ บริการตลอด 24 ชั่วโมง ร้ านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียก
ได้ ว่ามีครบทุกอย่างไว้ คอยให้ บริการ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจี น ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั AUCKLAND GRAND MILLENNIUM หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

อ็อคแลนด์ – หมู่บา้ นฮอบบิท – โรโตรัว - อะโกรโดม
ชมโชว์การแสดงของชาวเมารีพร้อมอาหารคา่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมู่บา้ นของชาวฮอบบิท (HOBBITON
MOVIE SET) สัมผัส ประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ไตรภาค
ฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ขอผู้กากับ เซอร์ปีเตอร์
แจ๊คสัน ให้ ทา่ นได้ ช่ ืนชมพื้นที่อนั สวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพ้ ืนที่มากกว่าพันเอเคอร์
ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นาชม
หมู่บ้านฮอบบิทในภาพยนตร์ดังเรื่อง The Hobbit มีจานวน 44 หลัง แต่ละหลังถูก
ออกแบบให้ แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้ วยหญ้ าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้ สวยงาม
หน้ าบ้ าน
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางต่อด้ วยรถโค้ ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปด้ วยพลังความร้ อนใต้ พิภพ มี
ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจานวนมากเพราะเป็ นเมืองที่มีความร้ อนจากใต้ ดินที่สามารถปรุง
อาหารได้ โดยการนาเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้ อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารี
เรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญของเกาะเหนือ
ที่นักท่องเที่ยวนิยมมามากที่สดุ นาท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลี้ยงแกะ
ใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ ทา่ น
ชมและโชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ ทา่ นสัมผัสถึงความน่ารักของการป้ อนอาหารเจ้ า
แกะตัวน้ อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้ อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั ROTORUA SUDIMA HOTEL หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพื้ นเมืองเมารี

เทีย่ ง

คา่
วันทีส่ ี่

โรโตรัว –ศูนย์วฒ
ั นธรรมเมารี- ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ – อ็อคแลนด์ –
ไคร้สท์เชิรช์
-เช้DฏฏฏW”ฏฏโ
“ฆไคร้สทเชิรช์ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
า
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเป็ นศูนย์ฝึกหัดงานด้ านการฝี มือของชาวเมารี
อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้ อมชมบ่อนา้ พุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่ง
มหัศจรรย์ท่เี กิดขึ้นจากพลังความร้ อนใต้ พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ
ตามธรรมชาติ
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เทีย่ ง
.......น.
.......น.
ค่า

นาท่านเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผ่านฟาร์มเลี้ยงแกะ ฟาร์มกวาง ฟาร์มวัว และเนินเข น้ อย
ใหญ่ส่เู มืองไวโตโม่ท่มี ีถา้ หนอนเรืองแสงอันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงจากนั้นนา ท่านเข้ า
ชม ถ้ าหนอนเรืองแสงไวโตโม่ (WAITOMO CAVES) ถา้ ที่มีหนอนเรืองแสงเปล่งประกาย
ระยิบระยับเป็ นล้ าน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนท้องฟ้ ายามค่าคืนนับเป็ นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่หาดูได้ ยาก โดยไกด์ท้องถิ่นจะนาท่านนั่งเรือเข้ าไปในถา้ อันเงียบสงบอันเป็ นที่อยู่ของหนอน
เรืองแสงและท่านจะได้ ชมความงดงามของถา้ หินงอกหินย้ อยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเป็ น
สถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนด์อกี แห่งที่พลาดไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบาร์บคี ิว
จากนั้นเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศแห่งเมืองอ็อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่
ถึงสนามบินเมืองไคร้ สท์เชิร์ช เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นาท่านชม
เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ กั SUDIMA AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้

ไคร้สท์เชิรช์ -แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป-อนุสาวรียส์ ุนขั ต้องแกะ
โอมาราม่า-ครอมเวล-ควีนสทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ ราบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วนใหญ่มีอาชีพทา
ฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ ทา่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์
บารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุก๊ ตาแกะ เดินทางต่อสู่
ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบนา้ ในทะเลสาบมีสเี ขียวอมฟ้ าหรือบางท่าน
เรียกว่าทะเลสาบสีนา้ นม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนา้ แข็งของภูเขาที่มีหิมะปก
คลุมตลอดปี ไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ าของฟาร์มให้
ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้ าของในการต้ อนแกะในฟาร์มอันกว้ างใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้น
ท่านจะได้ เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุ บัน
หากท่านเข้ าไปด้ านในมองผ่านหน้ าต่างออกมาด้ านนอกแล้ วท่านจะประทับใจกับวิวของ
ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด นาท่านเดินทางผ่านชม
ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ ทา่ นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่
สามารถมองเห็นยอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่ถ่ายรูปได้ สวยที่สดุ ของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุก้
บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ที่มียอดเขาเม้ าท์ค้ ุกที่โดดเด่นด้ วยความสูงถึง 3,754
เมตร ยอดเขามีหิมะและธารนา้ แข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เทีย่ ง

(BWNZ006) เกาะเหนื อ เกาะใต้ Highlight NZ 7D(TG) OCT-DEC18

PAGE 4

คา่

วันทีห่ ก

เทีย่ ง

คา่

นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์
เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ ทา่ นได้ แวะซื้อผลไม้ สด แห้ ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ักโรงแรม QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า
ควีนส์ทาวน์-การกระโดดบันจี้ -เรือกลไฟโบราณ-วอลเตอร์พคี ฟาร์ม
นังกระเช้
่
าสู่ยอดเขาบ๊อบส์ พีค
นาท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้ รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบ
วาคาทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ ทา่ นได้ ชมความงามของทะเลสาบวาคา
ทีปูท่ใี นบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางขุนเขาและสายนา้ ใสสะอาด
พร้ อมสัมผัส
ธรรมชาติอย่างใกล้ ชิด จนถึงวอลเตอร์พคี ฟาร์ม (หากเรือกลไฟโปราณ ปิ ด
ซ่อม
ประจาปี เราจะใช้เรือเล็กล่องไปทีว่ อลเตอร์พึคฟาร์มแทน )
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บคี ิว ทีว่ อลเตอร์พคี ฟาร์ม
จากนั้นให้ ทา่ นได้ สัมผัสกับชีวิตและความเป็ นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของ
นิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้ อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ าของฟาร์ม ชมการสาธิตการ
ตัดขนแกะเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์
ให้ ทา่ นอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านการค้ าใจกลางเมืองควีนส์ทาวน์ท่มี ีร้านค้ า ร้ านอาหารและ
เครื่องดื่มมากมาย
หรือจะซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อเร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้ ว่ิงด้ วยความเร็วและ
หมุนได้ 360 องศา พร้ อมคนขับที่มีความชานาญเป็ นพิเศษ ให้ ทา่ นที่น่ังเรือมีความตื่นเต้ น
และสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ ชมการ
กระโดดบันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัวเป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิ ดทาการให้
นักท่องเที่ยวทากิจกรรมอันน่าตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลกและเป็ นกิจกรรมที่จะพลาด
ไม่ได้ เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้ วยความสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนา้ อันใส
และเชี่ยวกราดใต้ สะพาน
(การนัง่ เรือเร็ วเจ๊ ทโบ๊ ทหรือกระโดดบันจี้ เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถาม
ราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึง
ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่
เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผูท้ นี่ ัง่ รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้
ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้ อของทีร่ ะลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)
รับประทานอาหารคา่ แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนยอดเขาบ๊อบส์พคี
พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์
นาท่านเข้ าสู่ท่พี ัก QUEENSTOWN COPTHORNE HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีเ่ จ็ ด
....... น.
....... น.
14.50 น.
20.50 น.

ควีนส์ทาวน์– อ็อคแลนด์ – กรุงเทพฯ
นาท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศเมืองไคร้สท์เชิรช์
เดินทางสู่ อ็อคแลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ NZ….
ถึงสนามบินอ็อคแลนด์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง โดยนั่งรถ SHUTTLE BUS จากอาคารผู้โดยสาร
ภายในประเทศสู่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ.....
************************

กาหนดการเดินทาง

06 – 12 / 20 – 26 ตุลาคม 2561
17 – 23 พฤศจิ กายน / 01 – 07 ธันวาคม 2561
ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิ น
ระหว่างประเทศ

ราคารวมตั๋ว

ราคารวมตั๋ว

ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561

(รวมตั ๋วบิ นภายในประเทศแล้ว)

ผู้ใหญ่

104,900.- บาท

108,900.- บาท

81,900.-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

99,900.- บาท
90,900.- บาท
85,900.- บาท
15,900.- บาท
2,000.- บาท

102,900.- บาท
93,900.- บาท
88,900.- บาท
15,900.- บาท
2,000.- บาท

73,900.-บาท
66,900- บาท
64,900.- บาท
15,900.- บาท
2,000.- บาท

คณะผู้เดินทาง

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุป๊ หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่าขึน้ อยู่
กับเอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึน้ ส่วนขนาดของกรุป๊ จะสามารถสรุปได้ประมาณ 2 อาทิตย์ก่อนเดินทาง
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า หรือ
จํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อน
เดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
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*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบ
หรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรงตาม
เงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งสํ
ั ่ าหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
่คณะ ไม่ใช่ทน่ี งด้
ั ่ านหน้าสุด (long leg seat) ทางสายการบินจะจัดทีน่ งตามความ
ั่
เหมาะสม

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจ๊ท สตาร์
(JQ) หรือ แอร์นิวซีแลนด์ (NZ)บริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพราะขึน้ อยูก่ บั
ตารางการบินในแต่ละวัน
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว, ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดื่มตามรายการทีไ่ 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 15 ตุลาคม 2561 และบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ น
ราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี ่านิวซีแลนด์อยูแ่ ล้ว คืนให้ทา่ นละ 3,000 บาท
ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท หรือ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม











ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
กรณีทต่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มี
เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋า
เพียงพอ
ไม่มีแจกนํ้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
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เงื่อนไขการใช้เครื่องรูดบัตร
 โปรโมชั่นรู ดบัตรไม่ ชาร์ จ เฉพาะบัตร SCB เท่ านั้น และตามร้านค้าที่ ร่วมรายการ
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชําระเงิ น
 ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทาง
บริษทั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่า ก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21วัน หรือ( 3 สัปดาห์ ) ในขอการ
ทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ หากเอกสารท่านล่าช้าไม่ทนั กําหนดหรือไม่ครบตามมาตรฐานทีส่ ถานทูตกําหนดในเรื่องการ
งาน และการเงิน หรือการให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็ นเท็จอันเป็ นผลทําให้สถานทูตปฏิเสธการออกวีซ่า บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจําทัง้ หมด หรือหากออกตั ๋วแล้ว บริษทั ฯไม่สามารถคืนค่าตั ๋วได้เพราะเป็ นเงือ่ นไขของสายการบิน
 สําหรับค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บทัง้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการให้บริการ

เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิกหรือไม่
สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจําทัง้ หมด
แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 21 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้ า 1 – 20 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด

เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่า
ํ กว่า 6 เดือน
 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 12 -15 วัน ทําการขึน้ อยู่กบั 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 วีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
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หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอืน่ ก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือเดินทางเข้า
ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
ระยะเวลาในการยืน่ วีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ น่ื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จําเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริ ษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลา
นําเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5 วันทําการในการมาแปะ
ผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
 1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคําร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต็ ้องชําระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทน
ั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และ
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 3.
หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 4. กรณีทท
่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึน้ อยูก่ บั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี า่ นัน้ ขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ กาํ หนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้ อมูลตรงนีท้ างบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์ มวีซ่า สาคัญมาก ข้ อให้ ทุกท่ านตอบความจริง แล้ วส่ 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. อาชีพปั จจุบนั .............................................. 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 ท่าน (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 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ามี) ..................................................
(BWNZ006) เกาะเหนื อ เกาะใต้ Highlight NZ 7D(TG) OCT-DEC18
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