Amazing New Zealand Tour 7D5N
ไคร้สท์เชิรช์ – ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค
ล่องเรือชมความงามมิลฟอร์ด ซาวน์ – วานาก้า – ฟ๊ อกกลาเซียร์ – รถไฟสาย ทรานซ์อลั ไพน์
พิเศษ !!! อาหารบุฟเฟ่ ต์นานาชาติบนยอดเขาบ๊อบส์ พีค + วิวอันงดงามของควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารไทย 1 มื้อ

** ไม่รวม ค่าทิ ปไกด์ ค่าทิ ปคนขับรถของนิ วซีแลนด์ตามธรรมเนี ยมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน **

กาหนดการเดินทาง 11 – 17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
DAY
1
2
3
4
5
6
7

ราคา 96,900 บาท
ITINERARY

HOTEL

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช
ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตนั ้
ทะเลสาบเทคาโป – อนุ สาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ –ทไว
เซิล
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควีนส์ทาวน์
กอนโดล่าสูย่ อดเขาบ็อบส์พคี และเล่นลูจ

TWIZEL HOTEL
QUEENSTOWN
HOTEL

ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ –
ควีนส์ทาวน์

QUEENSTOWN
HOTEL

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลา
เซียร์
ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิตกิ ะ – รถไฟทรานซ์อลั
ไพน์ –ไคร้สท์เชิร์ช

FOX GLACIER
HOTEL
CHRISTCHRUC
H HOTEL

ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

วันแรกของการเดินทาง
(11 เมษายน 2562)
09.00 น.
12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิรช์

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์ เตอร์
สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 975
เดินทางถึง สิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องบินให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้ามากมายที่สนามบินประเทศ
สิงคโปร์
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิ รช์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 297

วันทีส่ องของการเดินทาง
(12 เมษายน 2562)

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง–แอชเบอร์ต้ นั -ทะเลสาบเทคาโป

09.30 น.

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิ รช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง
เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รที ค่ี น
ส่วนใหญ่มอี าชีพทาฟาร์มเลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อป
ปิ้ งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรัม่ ครีมลาโนลิน
หรือจะชือ้ ของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่ อ สู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่ส วยงามและ
เงีย บสงบน้ า ในทะเลสาบมี สีเ ขีย วอมฟ้ าหรือ บางท่ า น
เรียกว่าทะเลสาบสีน้ านม สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับ
ธารน้ าแข็งของภู เขาที่มีหิมะปกคลุ มตลอดปี ไหลลงมาสู่
ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ นุ ัขต้ อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้
ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์ม
อันกว้างใหญ่ และใกล้ๆ กันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาด
เล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สุด
ในประเทศนิวซีแลนด์ท่ยี งั คงใช้ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปั จจุบนั หาก
ท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคา
โปและยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด
นาท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มคี วามงดงามดังภาพวาด
่
ให้ท่านแวะจุดชมวิ วของทะเลสาบที่สามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์
คุ้ก ที่ถ่ า ยรู ป ได้ ส วยที่ สุ ด ของ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เม้ า ท์ คุ้ ก บริเวณ

คา่

เทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ ทีม่ ยี อดเขาเม้าท์คกุ้ โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิ ะ
และธารน้ าแข็งปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั MACKENZIE COUNTRY INN HOTELหรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง
ทไวเซิล–ครอมเวลล์–ควีนส์ทาวน์-กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบพีค+ลูจ
(13 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่ง
สวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทาง
ต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติทง่ี ดงามริม
ทะเลสาบทีม่ นี ้ าใสเป็ นสีฟ้าแสนสวยทีน่ กั ท่องเทีย่ วพลาดไม่ได้เลยทีจ่ ะต้องมาเยือน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

หลังจากนัน้ หากมีเวลา นาท่านซื้อทัวร์นอกรายการสาหรับการนัง่ เรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้
➢ เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วงิ่ ด้วยความเร็วและหมุนได้
360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชานาญเป็ นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นัง่ เรือมีค วามตื่นเต้นและ
สนุกสุด ๆ แบบไม่รลู้ มื และเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้
➢ ชมการกระโดดบันจีท้ ี่สะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกทีเ่ ปิ ดทาการ
ให้นกั ท่องเทีย่ วทากิจกรรมอันน่ าตื่นเต้นนี้จนมีชอ่ื เสียงไปทัวโลกและเป็
่
นกิจกรรมทีจ่ ะพลาด
ไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พ้นื น้ าอันใส
และเชีย่ วกราดใต้สะพาน
(การนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติ ดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้ าทัวร์ จะไม่สามารถกา
รันตีว่าจะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้ าจึงขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจานวนจานวนการจองในแต่ละวัน
รวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่ สาหรับผู้ที่นัง่ รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดิ น
เล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย)

นาท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ นกระเช้าที่นงได้
ั ่ 4 คนระยะทางขึน้ สู่ยอด
เขา 730 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ ทงั ้ เมืองในมุมสูงที่ท่านจะ
มองเห็นอาคารบ้านเรือนทีป่ ลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปทู ส่ี วยงายด้านล่างชม
ยอดเขาทีบ่ า้ นเมืองทีส่ วยงาม และให้ท่านได้เล่นลูจ(Luge) คนละ1 รอบ ซึ่งเป็ นรถเลื่อนทีอ่ าศัย
ความลาดชัน ของไหลเขาลงสู่ ด้านล่างพร้ อมให้ท่ านได้ต่นี เต้น บนความสู งของยอดเขาพร้อ ม
ทัศนียภาพทีง่ ดงาม เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่

คา่

รับประทานอาหารพิ เศษ..แบบบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ พร้อมชมวิ วอันสวยงามของเมืองควีนส์
ทาวน์
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง
ควีนส์ทาวน์ – เต อานาว – มิลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์
(14 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่ใหญ่เป็ น
อันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่ าพรุป่าเบญจพรรณ
ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็ น
ฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขัวโลกใต้
้
ซ่งึ มีใน
ลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลกกล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลทีเ่ คยเป็ นธารน้ าแข็งในยุคโบราณ กัด
เซาะหิน ท าให้น้ า ท่ วมแทนที่กลายเป็ น อ่ าวลึก ระหว่างทางท่ านจะได้ช มความงามที่ส ร้างโดย
ธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็ นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถ
มองสะท้อ นภาพภู เขา ซึ่ง เป็ น วิว อยู่ เบื้อ งล่ า ง และให้ ท่ า น ดื่ม น้ า แร่บ ริสุ ท ธิจ์ ากธรรมชาติท่ี
MONKEY CREEK และแวะชมน้ าตกทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ท่ี CHASM

เที่ยง

นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ
ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้าตกอันสูงตระหง่านของน้ าตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตรจากหน้า
ผา ชมแมวน้ านอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบ
บุฟเฟต์บนเรือ จากนัน้ ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์
ทาวน์

คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
(15 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิน ทางสู่ ทะเลสาบวานาก้ าโดยชมทัศนียภาพที่
สวยงามระหว่างทางที่เป็ นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นามาผลิต
ไวน์ทม่ี ชี อ่ื เสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้า
ริม ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภู เขาสู งอยู่อีก ฟากหนึ่ งของ
ทะเลสาบที่ทาให้เป็ นเมืองที่มที ศั นียภาพที่สวยงามและน่ า
อยู่อีกเมืองของนิ วซีแลนด์ จากนัน้ เดิน ทางต่อไปยังเมือ ง
ฮาสท์ผา่ นทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่ วยงามเป็ นภาพทีท่ ่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบท้องถิ่ น )
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้ าแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยูในเวสต์แลนด์เนชันแนลปาร์
่
ก
ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่ าฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ ของธารน้ าแข็งที่เคลื่อนลงมา
อย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสี
เขียวมรกตอันงดงาม

คา่

รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม แบบตะวันตก
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ กของการเดินทาง
(16 เมษายน 2562)

ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโฮกิ ติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาว
เมารีเชือ่ กันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบแข็งแรง และจะนาอานาจมาสู่ตนและครอบครัว
อิ สระเชิ ญท่านเลือกซื้อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE
TRAIN) ให้ท่านนัง่ รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชม
ทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ แห่งซีกโลกใต้ท่ไี ด้รบั
การกล่าวขานว่าเป็ นเส้น ทางซึ่งโอบล้อ มด้วยภู เขาหิมะ และ
ต้น ไม้หลากสีเปลื่ย นไปตามฤดูก าลที่สวยที่สุด สลับกับภู เขา
เขียวขจี และฝูงแกะน่ ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชืน่ ชมทิวทัศน์อนั
งดงามดังภาพวาดเพลิ
่
ดเพลินไปตลอดสองข้างทาง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ่ี กั RENDEZVOUSE HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ ดของการเดินทาง
ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
(17 เมษายน 2562)
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นเมืองไคร้สท์เชิ รช์
10.50 น.
เหินฟ้ าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 298
17.40 น.
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครื่องบิน
18.35 น.
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 978
20.00 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง 11 – 17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
คณะผูเ้ ดิ นทาง

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่ พัก 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 ห้องท่านที่ 3 ลด

96,900.- บาท
92,900.- บาท
88,900.- บาท
83,900.- บาท
15,900.- บาท
2,000.- บาท

60,900.- บาท
56,900.- บาท
52,900.- บาท
47,900.- บาท
15,900.- บาท
2,000.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซา่ ครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซา่ เดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 3,500 บาท หรือมีเหตุ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซา่ ก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซา่ กรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้
(เงือ่ นไขการยืน่ วีซา่ ขึน้ อยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)

ควรยื่นวีซ่าล่วงหน้ าโดยสามารถเก็บเอกสารมายื่นวีซ่าได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 15 มกราคม – 12 มีนาคม 2562
• ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
• การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสาร มากกว่า 15 ท่ าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิใ์ นการเลื่อ นการเดินทาง หรือ ปรับราคาเพิม่ ขึ้น ส่วนขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุ ป ได้ป ระมาณ 2 อาทิตย์ก่อ น
เดินทาง
• ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
• บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่อ งตั ๋วที่ลูกค้าซื้ อเองเพื่อ ต่อ เที่ย วบินหรือ ค่าเดินทางต่ าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับ คณะเราหาก
เทีย่ วบินล่าช้า หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
• หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์
หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
• โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ทที่มสี งิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัย
จากแผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
• 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 จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจาก
ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
• การรีเควสทีน่ งขึ
ั ่ น้ อยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน และหากท่านใดรีเควส long leg ทางสายการบินไม่รบั จอง และทาง
ลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผลกับทางเคาทเตอร์เชคอินด้วยตัวท่านเอง

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับ ชัน้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิ งคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั (สองท่านต่อหนึง่ ห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
3. ค่าอาหารและเครือ่ งดืม่ ตามรายการทีไ่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
4. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
5. ค่าประกันการเดินทางรวมอุบตั เิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผูเ้ ดิ นทางไปพร้อมกรุป๊ ตัง้ แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้
เงื่อนไขการคุ้มครอง
 หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ป ระกันไม่คมุ้ ครอง ต้องทาประกัน (รายเดีย่ ว) ลูกค้าสามารถจัดทาเอง
ได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษทั ฯ
 ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผูท้ อี่ ายุต่า กว่า 1 เดือนหรือเกิน 80 ปี ขน้ึ ไป (ต้องทาประกันเพิม่ )
 ลูกค้าอายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50% รายละเอียดตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
 ลูกค้าทีไ่ ม่ได้ต รงตามเงื่อ นไขกรมธรรม์ก ารเดินทาง ท่านต้อ งท าประกันกับ ทางบริษัทฯ หรือ ท าประกัน การ
เดินทาง
 ลูกค้าทีจ่ อยแลนด์ ทีอ่ าศัยอยู่ใหนประเทศนัน้ ๆ อยู่แล้ว ไม่คมุ้ ครอง ไม่ตรงตามเงือ่ นไขกรมธรรม์
6. ค่าน้ามันจากสายการบิน ณ วันที 15 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามัน
์
ของสายการบินหากมีการเปลีย่ นแปลงเพิม่ ขึน้ หลังจากนี้
7. ราคารวมวีซา่ แล้ว กรณีมวี ซี า่ นิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 2,500 บาท
8. ค่าวีซ่ากรุป๊ หรือครอบครัวแบบท่องเที่ ยวประเทศนิ วซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
2. กรณีทตี่ อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซา่
3. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่า สายการบินกาหนด (30 กิ โลกรัมต่อท่าน)
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
5. ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
6. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
7. ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋ าที่
โรงแรมไม่มเี พราะควรยกกระเป๋ าด้วยตัวเองเพือ่ ความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่ม ี
พนักงานยกกระเป๋ าเพียงพอ
8. ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
9. ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
10. ไม่สามารถสะสมไมล์ได้ เนื่องจากเป็ นตั ๋วกรุ๊ป

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
1. ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
2. ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษทั ฯ เพือ่ อานวยความสะดวกสาหรับท่านในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน
30 วันทางาน หรือก่อน 21 สัปดาห์
3. หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซา่ ของท่านไม่ผา่ น บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์
4. สาหรับส่วนทีเ่ หลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทงั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ หากไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์
เงื่อนไขการยกเลิ ก (สงกรานต์ )
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั ๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้ าซึ่งไม่สามารถเรียกเงิ นคืนได้ หากผู้
เดิ นทางยกเลิ กหรือไม่สามารถเดิ นทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงื่อนไขตามนี้
1. แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
2. แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 30,000 บาท
3. แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
4. แจ้งล่วงหน้ า 1 – 30 วัน ก่อนเดิ นทาง จะไม่มีการคืนเงิ นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
5. ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีก ารเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่อ งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัย ธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิด ชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมือ งห้ามผู้เดินทาง เนื่อ งจากมีสงิ่ ผิด กฎหมายหรือ สิง่ ของห้ามน าเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูก ต้อ งหรือ ความประพฤติส่อ ไปในทางเสื่อ มเสีย หรือ ด้ว ยเหตุผ ลใดๆ ก็ต ามทีก่ องตรวจคนเข้าเมือ ง
พิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถานทูต
งดออกวีซา่ อันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคาถามไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ อง
ตรวจคนเข้าเมือ งของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือ ง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิด ชอบค่าตั ๋วเครือ่ งบินภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อ ต่อ เครือ่ งในกรณีทสี่ ายการบิน
ระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
2. รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่ หรือ 2 นิ้ว
3. สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานของบริษัททีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สาเนาทะเบีย นการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
ประวัตกิ ารทางานควรระบุระยะเวลาทางานทัง้ หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
5. ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
6. หลักฐานการเงิ น ต้องของ statement ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ

7. เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมี
หนังสือ ยินยอมจากมารดา หรือ หากเด็กเดินทางคนเดียวต้อ งมีหนังสือ อนุ ญ าตทัง้ บิด าและมารดา พร้อ มเอกสาร
สาเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
8. หลักฐานประวัตกิ ารศึกษา (สาหรับเด็กนักเรียน/นั กศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรีย น(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒบิ ตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
9. ใบเปลีย่ นชือ่ (ถ้ามีสาคัญมาก)
10. กรณีถา้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยืน่ วีซ่ ารวมกันได้เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
11. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
12. หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยืน่ หนังสือเดิน
ทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกาหนดวันออกวีซ่า
13. ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 20-25 วัน(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 15-20 วัน ไม่รวมเสาร์-อาทิ ตย์ และ
หากมีการขอเอกสารเพิ่ มเติ มจะต้องเลือนวันรับผลวีซ่าออกไปอีก)
14. หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ต้องนาไปยืน่ กับทางศูนย์ยน่ื ก่อน และจะไม่นาเล่มเข้าไปในสถานทูต
15. ผลวีซ่าจะไม่ตดิ เล่มแต่จะออกมาเป็ นเอกสารยืนยันและหมายเลขวีซา่ แทน เพราะเป็ นแบบ E-Visa โดยไม่ตอ้ งติดใน
เล่ม
กรณี ถกู ปฎิ เสธวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซา่ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอ
์
วีซ่าใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซา่ ล่าช้าไม่ทนั กาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่ อันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือ
ผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซา่ ท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทที่ า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซา่ ของ
์
ท่าน ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่านัน้ ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็นแค่ตวั แทนยืน่ วีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการพิจ ารณา
ของสถานทูต ได้ ซึง่ ทางสถานทูต จะรับ พิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี ่ ะเดินทางไปท่อ งเทีย่ วยัง ตาม
เอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริ ษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว***

**** เมือ่ ท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
(ข้อมูลตรงนี้ ทางบริษทั ฯ จะนาลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สาคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้ าที่)

1. ชือ่ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานทีเ่ กิด ................................................
3. ชือ่ / นามสกุลเดิม (หากมี) .................................................................................................
4. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................
โทรศัพท์บา้ น ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปั จจุบนั .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชือ่ สถานทีท่ างาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ทีอ่ ยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ทที่ างาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กนิ ฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่ มรส
ชือ่ -นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปี เกิด ........................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั (ทีต่ ดิ ต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ทบี่ า้ น ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลทีจ่ ะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชือ่ -นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ทีอ่ ยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็ นจริงจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซา่ หรือออกไม่ทนั วันเดินทาง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่ มเติ ม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (TWN) ............ห้อง หรือ (DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่…….....ห้อง (ไม่มเี ตียง)
10.5 ห้องพักผูใ้ หญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรสั
อืน่ ๆ............................................................
*** ทีน่ งส
ั ่ าหรับกรุ๊ปทีเ่ ราจองเป็ นทีน่ งทั
ั ่ วไปแบบหมู
่
่คณะ ไม่ใช่ทน่ี งด้
ั ่ านหน้าสุด (long leg seat)
ทางสายการบินจะจัดทีน่ งตามความเหมาะสม
ั่

