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FantasticNew Zealand 8 days
อ็อคแลนด์ – โรโตรัว – ชมหมู่บ้านฮ๊ อบบิท - ไคร้ สท์ เชิร์ช
ควีนส์ ทาวน์ นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาบ๊ อบส์ พีค - ล่ องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
แอร์ โรทาวน์ – ดะนีดนิ ชมปราสาทลาร์ นัค- ทะเลสาบเทคาโป – ไคร้ สท์ เชิร์ช

***พิ เศษ กุ้งมังกร และ เป๋าฮื้อทะเลใต้ ***
กาหนดการเดิ นทาง

วันแรก
15.30 น.
18.25 น.
วันที่สอง
06.45 น.
09.55 น.
15.00 น.

4 – 11, 22 -29 ตุลาคม 2559
10 – 17, 23 – 30 พฤศจิ กายน 2559
2 – 9 ธันวาคม 2559

กรุงเทพฯ – ซิ ดนี ย์ - อ็อคแลนด์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N เคาน์เตอร์สาย
การบิ นแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ นครซิ ดนี ย์ โดยเทีย่ วบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์
ซิ ดนี ย์ – อ็อคแลนด์ชมเมือง – หอคอย SKY TOWER - อิ สระช้อปปิ้ ง
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ อ็อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบินแคนตัส โดยเทีย่ วบินที่ QF143
ถึงสนามบินเมืองอ็อคแลนด์ ประเทศนิ วซีแลนด์ ผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นําท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองทีใ่ หญ่อนั ดับหนึ่ง เป็ นเมืองทีส่ าํ คัญทางด้านการค้า
การศึกษา การเงิน นําท่านชมท่าเรือริมอ่าวทีส่ วยงามเต็มไปด้วยเรือนับร้อยลํา ชม
สะพานฮาร์เบอร์ นําท่านผ่านชมย่าน Queen street ทีเ่ ป็ นถนนสายสําคัญย่านการค้า
และตึกสําคัญของเมือง ผ่านชมย่าน Parnell Village ทีไ่ ด้รบั การกล่าวขานว่าเก่าแก่และ
สวยงาม หลังจากนัน้ นําท่านขึน้ ชม หอคอยสกาย ทาวเวอร์ (SKY TOWER) ทีส่ งู ถึง
328 เมตรโดดเด่นเป็ นสัญลักษณ์สง่างามของโอ๊คแลนด์ สกาย ทาวเวอร์ จัดเป็ นสิง่ ปลูก
สร้างทีส่ งู ทีส่ ดุ ในซีกโลกใต้ เปิ ดให้บริการตัง้ แต่เดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยด้านบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพ
รอบเมืองโอ๊คแลนด์ได้กว้างไกลกว่า 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแห่งนี้ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของ สกายซิตค้ี อม

รหัสทัวร์ : THB2-QF-NZ-4OCT-9DEC16
คา่

วันสาม
เช้า

เที่ยง

คา่
วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
.......
......

เพล็กซ์ ซึง่ ประกอบไปด้วย คาสิโน ทีเ่ ปิ ดให้บริการตลอด 24 ชัวโมง
่
ร้านอาหาร บาร์ คาเฟ่ และโรงแรม เรียกได้ว่ามี
ครบทุกอย่างไว้คอยให้บริการ
รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUS GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเท่า
อ็อคแลนด์ –หมู่บา้ นของชาวฮอบบิ ท - โรโตรัว - ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี - การแสดงของชาวเมารี พร้อม
อาหารคา่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมาตามาตา เยีย่ มชม หมูบ่ ้านของชาวฮอบบิ ท (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส
ประสบการณ์เบือ้ งหลังของสถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด
ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิท ขอผูก้ าํ กับ เซอร์ปีเตอร์ แจ๊คสัน ให้ท่านได้ช่นื ชม
พืน้ ทีอ่ นั สวยงามของฟาร์มเลีย้ งแกะ ทีม่ พี น้ื ทีม่ ากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิว
ทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นําชมหมู่บา้ นฮอบ
บิทในภาพยนตร์ดงั เรื่อง The Hobbit มีจาํ นวน 44 หลัง แต่ละหลังถูกออกแบบให้
แตกต่างกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปด้วยหญ้าและบางหลังก็ปลูกดอกไม้สวยงามหน้าบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางต่อด้วยรถโค้ชสู่ เมืองโรโตรัว เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยพลังความร้อนใต้
พิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยู่เป็ นจํานวนมากเพราะเป็ นเมืองทีม่ คี วามร้อนจากใต้ดนิ ที่
สามารถปรุงอาหารได้โดยการนําเนื้อสัตว์ไปฝงั ในดินทีม่ คี วามร้อนสูงจนกว่าจะสุก
อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่าฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็ นเมืองท่องเทีย่ วที่
สําคัญของเกาะเหนือทีน่ กั ท่องเทีย่ วนิยมมามากทีส่ ดุ
ศูนย์วฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึง่ เป็ นศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมอื ของชาว
เมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อนํ้าพุรอ้ น บ่อโคลน
เดือด สิง่ มหัศจรรย์ทเ่ี กิดขึน้ จากพลังความร้อนใต้พภิ พทีพ่ วยพุง่ จากพืน้ ดินโดยผสมแร่
ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ จากนัน้ เดินทางสูอ่ อ็ คแลดน์
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั SUDIMA HOTEL ROTORUA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชมโชว์การแสดงของชาวพืน้ เมืองเมารี
โรโตรัว –เรนโบว์ สปริงส์ - อะโกรโดม ฟาร์ม - อ็อคแลนด์ - ไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เรนโบว์ สปริงส์ (RAINBOW SPRINGS) สถานอนุรกั ษ์พนั ธุป์ ลาเทร้าท์ ทีม่ ปี ลา
เทร้าท์นบั หมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ และท่านยังสามารถชมต้นเฟิรน์ สีเงินซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของ
ประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านสู่ อะโกรโดม (AGRODOME) ฟาร์มเลีย้ งแกะใหญ่แห่งหนึ่ง
ของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุต์ ่างๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและ
โชว์ความสามารถของสายพันธุ์ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะ
ตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนขั แสนรู้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภ้ตตาคาร
จากนัน้ เดินทางสูส่ นามบินภายในประเทศแห่งเมือง เมืองอ็อคแลนด์
ออกเดินทางจากอ็อคแลนด์โดยสายการบินภายในประเทศ เทีย่ วบินที่
ถึงสนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ เมืองใหญ่อนั ดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ นําท่านชม เมืองไคร้สท์เชิ รช์ ทีไ่ ด้รบั
สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชม
ความงามของ แม่น้าเอว่อน (AVON) ทีไ่ หลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมือง
ผูด้ ไี ม่มผี ดิ
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รับประทานอาหารคา่ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า
(ห้องพัก 3 ท่านอาจจะไม่พอ หากต้องแยกเป็ น 1 TWN และเพิม่ 1 SGL ต้องจ่ายเพิม่ 2,500 บาทต่อคืนต่อห้อง)
ไคร้สท์เชิ รช์ - แอชเบอร์ตนั ้ –ดะนี ดิน ชมปราสาทลาร์นัค
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
นําท่านเดินทางสูแ่ อชเบอร์ตนั ้ แห่งทีร่ าบแคนเทอร์บรู ท่ี เ่ี ต็มไปฟาร์มเลีย้ งแกะและวัว ทีเ่ ป็ นสินค้าส่งออกสําคัญของ
ประเทศและยังนํามาเป็ นผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิว แวะพักพร้อมช้อปปิ้ งสินค้ามากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําชมตัว เมืองดะนิ ดิน เมืองทีเ่ คยเป็ นเมืองใหญ่ทส่ี ดุ ในนิวซีแลนด์ในยุคตื่นทองและ
ได้ช่อื ว่าเป็ นเมืองแห่งสก๊อตแลนด์ ผ่านชมสถานทีส่ าํ คัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอ
ทาโกซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์
ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่
เก่าแก่ ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดนิ ทีต่ กแต่งอย่างสวยงาม นําท่านชม
ปราสาทลาร์นัค (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสก็อตแลนด์แห่งเดียวใน
นิวซีแลนด์ ปราสาทนี้เป็ นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้เวลาหลายปี ในการ
ปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตา ให้ท่านเข้าชมการตกแต่งภายในทีส่ วยงาม
อาทิเช่น เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในสมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั DUNEDIN SCENIC HOTEL หรือเทียบเท่า
ดะนี ดิน – ควีนส์ทาวน์ ชมการกระโดดบันจี้ - เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ - กระเช้า
กอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสูเ่ มืองควีนส์ทาวน์ ผ่านเนินเข้าน้อยใหญ่และฟาร์มเกาะ ฟาร์มวัว ฟาร์มกวางระหว่างทางก่อนเดิน
ทางผ่านเมืองครอมเวลล์ แวะร้านผลไม้ของมิสซิสโจนส์ ให้ท่านได้แวะซือ้ ผลไม้นานาชนิดของนิวซีแลนด์ มี
หลากหลายชนิดทัง้ ผลไม้สดและแห้ง ผ่านชมการกระโดดบันจี้ ( KAWARAU
BRIDGE BUNGY ) แห่งแรกทีเ่ ปิ ดทําการให้นกั ท่องเทีย่ วทํากิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้
จนมีช่อื เสียงไปทัวโลก
่
และเป็ นกิจกรรมทีจ่ ะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเทีย่ ว
นิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานคาวารัวด้วยความสูง 43 เมตร สูพ่ น้ื นํ้าอันใสและเชีย่ ว
กราดใต้สะพาน จากนัน้ ให้ท่านได้อสิ ระหรือจะลองสัมผัสความเร็วอันน่าตื่นเต้นของเรือ
เร็วเจ็ทโบ๊ททีว่ งิ่ ด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ําสายเล็ก ๆ และโขดหินอันสูงชัน (การกระโดดบันจี้ และการนัง่ เรือ
เร็วเจ็ทโบ๊ท เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านที่ต้องการจะร่วมสนุกกับกิ จกรรมต่างๆกรุณาติ ดต่อหัวหน้ า
ทัวร์ )

รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําท่านขึน้ เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912
ปจั จุบนั มีอายุมากว่า100 ปี ได้รบั สมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่งทะเลสาบวา
คาทีปู ซึง่ เป็ นเรือทีเ่ คยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวา
คาทีปทู ใ่ี นบรรยากาศแสนโรแมนติก ท่ามกลางขุนเขาและสายนํ้าใสสะอาด พร้อม
สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ นําท่านขึน้ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็ น
กระเช้าทีน่ งได้
ั ่ 4 คนระยะทางขึน้ สูย่ อดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทงั ้ เมือง
ในมุมสูงทีท่ ่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนทีป่ ลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปทู ส่ี วยงามด้านล่าง ชม
ยอดเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พกั RYDGES HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า
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วันที่เจ็ด
เช้า

เที่ยง

คา่

วันที่แปด
06.10 น.
07.40 น.
09.50 น.
16.40 น.

ควีนส์ทาวน์ – โอมาราม่า –ทะเลสาบเทคาโป - ชมเมืองไคร้สท์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิง่ เลาะแม่น้ําคาวารัว ให้ท่านได้แวะชมเรือเร็วเจ๊
ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วงิ่ ด้วยความเร็วและหมุนได้ 360 องศา
พร้อมคนขับทีม่ คี วามชํานาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านทีน่ งเรื
ั ่ อมีความตื่นเต้นและสนุกสุด
ๆ แบบไม่รลู้ มื และเป็ นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้ (การนัง่ เรือเร็ว
เจ็ทโบ๊ทเป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติ ดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้ าทัวร์ )
ก่อนเข้าสูเ่ ขตทีร่ าบสูงแม๊คเคนซีแ่ วะเมืองโอมาราม่าเมืองเล็กๆทีส่ วยงามบนทีร่ าบ
สูงทีส่ วยงามล้อมรอบด้วยภูเขาสูง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ คี วามงดงามดังภาพวาด
่
ให้ท่านแวะจุด
ชมวิ วของทะเลสาบทีส่ ามารถมองเห็นยอดเขาเม้าท์คกุ้ ทีถ่ ่ายรูปได้สวยทีส่ ดุ ของ
อุทยานแห่งชาติ เม้าท์ค้กุ
บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิรน์ แอลป์ทม่ี ยี อดเขาเม้าท์คกุ้ ที่
โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิ ะและธารนํ้าแข็งปกคลุมตลอดปี
ท่านสามารถเลือกซือ้ ทัวร์หรือกิจกรรมการนังเฮลิ
่ คอปเตอร์สธู่ ารนํ้าแข็งทัสมานทีท่ ่านได้สมั ผัสความงามของธาร
นํ้าแข็งด้วยตัวท่านเอง ***( การนังเฮลิ
่ คอปเตอร์สธู่ ารน้ าแข็งทัสมาน เป็ นทัวร์นอกรายการ สาหรับท่านทีส่ นใจกรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์)
จากนัน้ เดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีผ่ นื นํ้ามีสเี ขียวอมฟ้า สีพเิ ศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารนํ้าแข็งของภูเขา
ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมาสูท่ ะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ ุนัขต้อนแกะ ทีช่ าว
นิวซีแลนด์ทท่ี าํ ฟาร์มให้ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอัน
กว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD
SHEPHERD โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ดุ ในประเทศนิวซีแลนด์ทย่ี งั คงใช้ในการการประกอบพิธี
ทางศาสนาอยู่ หากท่านเข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้ว
ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาทีส่ วยงาม เดินทางต่อไปยัง
เมืองแอชเบอร์ตนั ้ ทีเ่ ต็มไปด้วยฟาร์มเลีย้ งแกะ พร้อมให้ท่านได้แวะซือ้ ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากครีมบํารุงผิว ไม่ว่าจะเป็ น
ลาโนลีน ครีม หรือโลชันบํ
่ ารุงผิว จากนัน้ เดินทางสูเ่ มืองไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน พร้อมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
นาท่านเดิ นทางเข้าสู่ที่พกั RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า
(ห้องพัก 3 ท่านอาจจะไม่พอ หากต้องแยกเป็ น 1 TWN และเพิม่ เป้น 1 SGL ต้องจ่ายเพิม่ 2,500 บาทต่อคือนต่อห้อง)
ไคร้สท์เชิ รช์ – ซิ ดนี ย์ - กรุงเทพฯ
นําท่านเดินทางสูส่ นามบิ นเมืองไคร้สท์เชิ รช์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ ซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย (แวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน) โดยสายการบินแควนตัส เทีย่ วบินที่ QF138
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสูก่ รุงเทพฯโดยสายการบิ นแคนตัส เที่ยวบิ นที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…

รหัสทัวร์ : THB2-QF-NZ-4OCT-9DEC16

FantasticNew Zealand 8 days
กาหนดการเดิ นทาง

คณะผูเ้ ดิ นทาง

ผูใ้ หญ่
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

4 – 11, 22 -29 ตุลาคม 2559
10 – 17, 23 – 30 พฤศจิ กายน 2559
2 – 9 ธันวาคม 2559

ราคารวมตั ๋ว
ตุลาคม 2559
พฤศจิกายน 2559

108,900.- บาท
101,900.- บาท
96,900.- บาท
89,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500.- บาท

ธันวาคม 2559

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
(แต่รวมตั ๋วภายในแล้ว)

111,900.- บาท
104,900.- บาท
99,900.- บาท
92,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500.- บาท

73,900.- บาท
67,900.- บาท
61,900.- บาท
57,900.- บาท
16,900.- บาท
1,500.- บาท

ราคารวมตั ๋ว

ราคาทัวร์รวมค่าวีซา่ กรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยืน่ วีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมีเหตุ
จําเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไขการยืน่ วีซ่า
ขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็ นคนพิจารณา)
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จํานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่าํ กว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** ในกรณีทอ่ี อกตั ๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั ๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็ นเงื่อนไขของตั ๋วแบบหมูค่ ณะ
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรื่องตั ๋วทีล่ ูกค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบินล่าช้า หรือจํานวนผู้
เดินทางไม่ครบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือทีน่ ั ่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง
อย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยูก่ บั สายการบินจะพิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็ นแบบรีสอร์ททีม่ สี งิ่ อํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชัน้ เพื่อความปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและ
การเทีย่ วประเทศของนิวซีแลนด์เป็ นการชมธรรมชาติท่นี ั ่งรถยาวในแต่ละวัน
*** กรณีลูกค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า -ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบหรือ
คืนค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง

อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ชัน
้ ประหยัด โดยสายการบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดการเดินทาง
 ค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างอ็อคแลนด์-ไคร้สท์เชิรช
์
 ค่าโรงแรมทีพ
่ กั (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ ว ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการทีไ
่ ด้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบต
ั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.
 ค่าน้ ามันจากสายการบิน 14 ธันวาคม 2558 บริ ษท
ั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ ามันของสายการบินหากมี
การเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหลังจากนี้
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อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าทําใบอนุ ญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ยื่นพร้อมกันทัง้ คณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันทําการ และ
เข้าประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกัน หรือขึน้ อยู่กบั เอกสาร)วีซ่าเดีย่ ว 5,200 บาทต่อท่าน (จะยื่นแบบวีซ่าเดีย่ วหรือกรุ๊ปขึน้ อยู่กบั
เอกสารลูกค้าและความพร้อมของแต่ละครอบครัว)
 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 นักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
 ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชัวโมง
่
เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิ น
 ทางบริษท
ั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 20,000.- บาท ต่อการจองทัวร์หนึ่งท่าน
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษท
ั ฯ เพื่ออํานวยความสะดวกสําหรับท่ านในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วัน
ทํางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทําวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทน
ั กําหนดการออกตั ๋วกับทางสายการบิน และผลวี
ซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจําทัง้ หมด
์
 สาหรับส่ วนที่เหลือ บริ ษท
ั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 20 วันทาการ หากไม่ได้รับเงินครบทั้งหมดก่อน
วันเดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการยกเลิกการให้บริ การ

เงื่อนไขการยกเลิก
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ ายค่าตัว๋ เครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผูเ้ ดินทางยกเลิก
หรือไม่สามารถเดินทางได้ดว้ ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็ นไปตางเงือ่ นไขตามนี้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 51 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจําทัง้ หมด
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
 แจ้งล่วงหน้า 21 – 30 วัน ก่อนเดินทาง หักค่าดําเนินการต่างๆ ท่านละ 20,000 บาท หากออกตั ๋วแล้วจะไม่คนื เงินค่าตั ๋ว หรือ
กรณีทถ่ี ูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจํา 20,000 บาทหรือค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 20 วัน ก่อนเดินทาง จะไม่มกี ารคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทัง้ หมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษทั ฯ จะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง
เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือ
ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่าน
ได้ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัว
ผูโ้ ดยสารเองตอบคําถามไม่ชดั เจน
รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง
ให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย นอกจากนี้บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบค่าตั ๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่
ท่านออกตั ๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทส่ี ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
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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 ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา 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 และมีบตุ รอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็ นวีซ่าครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
่ี ามารถติดต่อได้ลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ พราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้าไป
ในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกําหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ทีย
่ ่นื เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมาจาก
สถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกําหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เราทราบก่อน
ยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดิ นทางให้ทางบริษทั ทัง้ เล่มเพื่อยื่นเป็ นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้ แล้วต้องมีเวลานาเล่ม
พาสปอร์ตเข้าไปติ ดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทั ฯจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้

กรณี ถกู ปฎิ เสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้องขอวีซ่าใหม่
์
ก็ต้องชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนั กําหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้ว และทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
4. กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน ขึน้ อยู่
์
กับทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
เงื่อนไขสาคัญของการพิ จารณาวีซ่า
การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่านัน้ ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยัง
ตามเอกสารทีร่ ะบุเท่านัน้
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กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่ รับยืน่ วีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดูเอกสารแล้ วพบว่ า ไม่ตรงตามเงือ่ นไขทีจ่ ะยืน่ กรุ๊ป***
*** วีซ่ากรุป๊ วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดิ นทางไป-กลับ พร้อมกรุป๊ เท่านัน้ ***

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. อาชีพปัจจุบนั .............................................. 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)
10.4 ห้ องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 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) ..................................................

