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Amazing New Zealand Tour 7 Days
ไคร้ สท์ เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ ทาวน์ – นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พคี
ล่ องเรือชมความงามมิลฟอร์ ด ซาวน์ - วานาก้ า
ฟ๊ อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์ อลั ไพน์
พิเศษ !!! เมนูก้งุ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้

กาหนดการเดิ นทาง
วันแรก
12.30 น.

22 – 28, 23 - 29 ตุลาคม 2559
11 - 17, 24 – 30 พฤศจิกายน 2559

15.30 น.
18.55 น.
19.45 น.

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ไคร้สท์เชิ รช์
คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิ น
สิ งคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 977
เดินทางถึง สิ งคโปร์ เพื่อแวะเปลีย่ นเครื่องบินให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งสินค้ามากมายทีส่ นามบินประเทศสิงคโปร์
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิ รช์ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 297

วันสอง

ไคร้สท์เชิ รช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ตนั ้ - ทะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ

09.30 น.

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิรช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่เป็ นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์
หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองทีอ่ ยูท่ ุ่งราบ
แคนเทอร์เบอร์รที ค่ี นส่วนใหญ่มอี าชีพทําฟาร์มเลีย้ งแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่ นได้
แวะช้อปปิ้ งสินค้าพืน้ เมืองไม่ว่าจะเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือ
จะชือ้ ของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีส่ วยงามและเงียบสงบนํ้าในทะเลสาบมี
สีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ํานม สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสม
กับธารนํ้าแข็งของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสูท่ ะเลสาบ ชม
อนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ ทีเ่ จ้าของฟาร์มให้ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของใน

เที่ ยง
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การต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ทย่ี งั คงใช้ในการการประกอบพิธที างศาสนาอยู่จาก
อดีตจนถึงปจั จุบนั หากท่านเข้าไปด้าน
ในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเท
คาโปและยอดเขาทีส่ วยงามราวกับภาพวาด นําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคา
กิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
ให้ท่านแวะจุดชมวิ วของทะเลสาบทีส่ ามารถมองเห็น
ยอดเขาเม้าท์คกุ้ ทีถ่ ่ายรูปได้สวยทีส่ ดุ ของ อุทยานแห่งชาติ เม้าท์ค้กุ บริเวณเทือกเขา
เซาท์เทิรน์ แอลป์ทม่ี ยี อดเขาเม้าท์คกุ้ โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามี
หิมะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปี

นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั PEPPER BLUEWATER / MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL หรือ
เทียบเท่า

คา่

รับประทานอาหารคา่ แบบตะวันตก ในโรงแรม

วันที่สาม
เช้า

ทะเลสาบเทคาโป – ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์ – กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีคและเล่นลูจ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้
ท่านได้แวะซือ้ ผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนัน้ เดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารไทย

เที่ยง

ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็ นการกระโดดบันจีแ้ ห่งแรกของโลกที่
เปิ ดทําการให้นกั ท่องเทีย่ วทํากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชอ่ื เสียงไปทัวโลกและ
่
เป็ นกิจกรรมทีจ่ ะพลาดไม่ได้เมือ่ ท่านมาเทีย่ วนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วย
ความสูง 43 เมตร สูพ่ น้ื นํ้าอันใสและเชีย่ วกราดใต้สะพาน หรือท่านจะเลือกนังเรื
่ อ
เร็วเจ็ทโบ๊ททีว่ งิ่ ด้วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่น้ําทีแ่ คบเล็กและหลเชีย่ วอย่าง
ตื่นเต้นสุด ๆ (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็ นทัวร์นอก
รายการ สาหรับท่านทีต่ ้องการจะร่วมสนุกกับกิ จกรรมต่างๆ กรุณาติ ดต่อ
หัวหน้ าทัวร์เพือ่ จองเวลาล่วงหน้ า) ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัว

อยูก่ ลางธรรมชาติทง่ี ดงามริมทะเลสาบทีม่ นี ้ําใสเป็ นสีฟ้าแสนสวยทีน่ กั ท่องเทีย่ ว
พลาดไม่ได้เลยทีจ่ ะต้องมาเยือน นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์
พีค เป็ นกระเช้าทีน่ งได้
ั ่ 4 คนระยะทางขึน้ สูย่ อดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สมั ผัส
ความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทงั ้ เมืองในมุมสูงทีท่ า่ นจะมองเห็นอาคาร
บ้านเรือนทีป่ ลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปทู ส่ี วยงามด้านล่าง
ชมยอดเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge)ซึง่ เป็ น
รถเลื่อนทีอ่ าศัยความลาดชันของไหลเขาลงสูด่ า้ นล่างพร้อมให้ทา่ นได้ตน่ี เต้นบน
ความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพทีง่ ดงาม เป็ นทีน่ ิยมของนักท่องเทีย่ วทัง้
เด็กและผูใ้ หญ่
คา่

รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม QUEENSTOWN RYDGES DELUXE HOTEL/ TANOA ASPEN HOTEL หรือ
เทียบเท่า
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วันที่ สี่

ควีนส์ทาวน์ - เต อานาว – มิ ลฟอร์ดซาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสูม่ ลิ ฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึง่ เป็ นทะเลสาบทีใ่ หญ่
เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตปา่
พรุ ปา่ เบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสูว่ นอุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ (
MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึง่ ถูก
ประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขัวโลกใต้
้
ซง่ึ มีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมปิ ระเทศ
แบบทะเลทีเ่ คยเป็ นธารนํ้าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้น้ําท่วมแทนทีก่ ลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะ
ได้ชมความงามทีส่ ร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่ สราวกระจก เป็ นทะเลสาบทีท่ ่านจะ
สามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึง่ เป็ นวิวอยู่เบือ้ งล่าง และให้ท่านดื่มนํ้าแร่บริสทุ ธิจากธรรมชาติ
ท่ี MONKEY
์
CREEK และแวะชมนํ้าตกทีม่ คี วามยิง่ ใหญ่ท่ี CHASM
นาท่านล่องเรือสาราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายนํ้าตกอันสูงตระหง่านของ นํ้าตกโบ
เวน ซึง่ มีความสูง160เมตรจากหน้าผา ชมแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหินอย่าง
สบายใจ พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ จากนัน้ ล่องเรือ
กลับสูท่ ่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม QUEENSTOWN RYDGES HOTEL / TANOA ASPEN HOTEL หรือเทียบเท่า

เที่ยง

คา่

วันที่ห้า
เช้า

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊ อกซ์กลาเซียร์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูท่ ะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพทีส่ วยงามระหว่างทางทีเ่ ป็ น
ภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นทีน่ ํามาผลิตไวน์ทม่ี ชี ่อื เสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมือง
วานาก้าริมทะเลสาบทีส่ วยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของทะเลสาบทีท่ าํ ให้เป็ น
เมืองทีม่ ที ศั นียภาพทีส่ วยงามและน่าอยู่อกี เมืองของนิวซีแลนด์
จากนัน้ เดินทาง

ต่อไปยังเมืองฮาสท์ผา่ นทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่ วยงามเป็ นภาพทีท่ า่ นจะ
ประทับใจตลอดสองข้างทาง
เที่ยง

คา่
วันที่หก
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบตะวันตก )
นําท่านเดินทางสู่ ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารนํ้าแข็งอีกแห่งหนึ่งทีอ่ ยูในเวสต์แลนด์
เนชันแนลปาร์
่
ก ทีม่ คี วามสวยงามอยูใ่ นเขตปา่ ฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหัศจรรย์ของ
ธารนํ้าแข็งทีเ่ คลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่าง
ไม่หยุด ธารนํ้าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั FOX GLACIER HEARTLAND HOTEL หรือเทียบเท่า
ฟ๊ อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิ ติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองโฮกิ ติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือ
หยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนําอํานาจ
มาสูต่ นและครอบครัว อิ สระเชิ ญท่านเลือกซื้อหยกเพือ่ เป็ นของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ท่านนัง่
รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
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คา่

วันที่เจ็ด
เช้า
10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

แห่งซีกโลกใต้ทไ่ี ด้รบั การกล่าวขานว่าเป็ นเส้นทางซึง่ โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลื่ยนไปตาม
ฤดูกาลทีส่ วยทีส่ ดุ
สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศน์อนั งดงามดัง่
ภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมชิ มเมนูก้งุ มังกรและเป่ าฮือ้ ทะเลใต้
นําท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั CHRISTCHRUCH ASHLEY HOTEL / COTSWOLD HOTEL หรือเทียบเท่า
ไคร้สท์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนําท่านเดินทางสูส่ นามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์
เหิรฟ้าสู่ สิ งคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลีย่ นเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิ นที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
**********************

อัตราค่าบริ การ
คณะผู้เดิ นทาง

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน
ตลอดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่
57,900.- บาท
91,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผูใ้ หญ่
52,900.- บาท
83,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่มเี ตียง
49,900.- บาท
79,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผูใ้ หญ่ไม่มเี ตียง
45,900.- บาท
73,900.- บาท
ห้องพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
11,900.- บาท
11,900.- บาท
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด
1,000.- บาท
1,500.- บาท
ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500
บาท หรือมีเหตุจาํ เป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุป๊ หรือ
ครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ํากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมู่คณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่า ช้า
หรือจํานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ งบนเครื
ั่
่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติทน่ี งรถยาวในแต่
ั่
ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
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*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาํ ประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เฉพาะผูท้ เ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ .( รายละเอียด
ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน ณ วันที 19 พฤษภาคม 2559 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสาย
การบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหลังจากนี้


ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่ วประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ ม 2,500 บาท
หรือ จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ ม

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีทต
่ี อ้ งมีแปลเอกสารเป็ นภาษาอังกฤษเพิม่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิม่ ต่างหากจากค่าวีซ่า
 ค่านํ้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร
่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง
 ค่าอาหารทีไ
่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมล
ู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าทีโ่ รงแรมไม่มเี พราะ
ควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มพี นักงานยกกระเป๋า
เพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทางบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษท
ั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21
วันทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทน
ั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
 สํา หรับ ส่ว นที่เ หลือ บริษ ัท ฯ จะขอเก็บ ค่า ทัว ร์ท ง
ั ้ หมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วันทําการ หากไม่ได้รบั เงินครบ
ทัง้ หมดก่อนวันเดินทาง บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิ
กการให้บริการ
์

เงือ่ นไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทััรรจจถููกนาไปจ่ ายค่าััร๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมแลถค่ารีซ่าล่รงหน้าซึ่งไม่สามารูเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทัางยกเลิก
หรือไม่สามารูเดินทัางได้ดร้ ยเหัุผลไดก็ัามจถเป็ นไปัางเงือ่ นไขัามนี้
 แจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 51 วัน ก่อนเดิ นทาง คืนเงิ นมัดจาทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
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หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้
ท่านได้ไม่วา่ จํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรือตัวผูโ้ ดยสารเองตอบคําถามไม่ชดั เจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า
เมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบิน
ภายในประเทศไทยทีท่ ่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ ํากว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง
่ หรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ทีท่ าํ งานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้ ) สําเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็ นเจ้าของกิจการ
- ประวัติการทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิ น ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึน้ อยู่กบั สถานฑูต)
 เด็กอายุต่ า
ํ กว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผูป้ กครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทัง้ บิดาและมารดา พร้อมเอกสารสําเนา
ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรี ยน/นักศึกษา) อาทิ หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน(ตัวจริ ง) กรณี ปิดเทอมใช้สาเนา
บัตรนักเรี ยน หรื อใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรี ยน ใบรายงานจากโรงเรี ยน
 ใบเปลีย
่ นชื่อ (ถ้ามีสาํ คัญมาก)
 กรณีถา
้ เป็ นครอบครัวทีม่ สี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่า
ครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้า
ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย
่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมา
จากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดิ นทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลา
นาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะ
ไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่า
์
ใหม่กต็ ้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
์
ขึน้ อยู่กบั ทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์

รหัสทัวร์ : THB2-SQ-NZ-22OCT-30NOV16
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ ว
ยังตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ ท่ องเทีย่ ว***

**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมดแล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้ หมด ***

รหัสทัวร์ : THB2-SQ-NZ-22OCT-30NOV16
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 10.4 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (ไม่มีเตียง)
10.2 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้ อง
10.5 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.3 ห้ องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้ อง (มีเตียง) 10.6 ห้ องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้ อง

11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
อื่นๆ............................................................

ไม่ทานสัตว์ปีก

ทานมังสาวิรัส

