Beautiful New Zealand 6 Days 4 Nights
ควีนส์ ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้ า - ล่ องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์
วอลเตอร์ พคี ฟาร์ ม+รับประทานบุฟเฟต์ – ชมการกระโดดบันจี้
ครอมเวลล์ ชิมเชอร์ รี่สดๆจากไร่ – ชิมซอลม่ อนสดๆ จากฟาร์ ม
ผ่ านชมวิวยอดเขาเม้ าท์ คุ้ก – ชมทะเลสาบเทคาโป – ช้ อปปิ้ งที่แอชเบอร์ ต้นั
ล่ องเรือชมโลมาที่อ่าวที่เมืองอะคารัว -ไคร้ สท์ เชิร์ช
พิเศษ.. เมนูก้งุ มังกรเลิศรส + เป๋ าฮือ้ ทะเลใต้
ชิมเชอร์ รี่สดๆ จากสวน และ ชิมปลาแซลมอน

กำหนดกำรเดินทำง 28 ธันวำคม 2561 – 02 มกรำคม 2562 (ปี ใหม่)

ส

DAY

ITINERARY

1

กรุงเทพ – ซิ ดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์

2

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิง่ เวิลด์

3
4
5
6

วานาก้า – ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือสู่วอลเตอร์ พีคฟาร์ม –
ครอมเวลล์ชอ้ ปร้านผลไม้ – โอมาราม่า
โอมาราม่า –ชิมปลาแซลม่อน – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอร์ตน้ – ไคร้สท์เชิรช์
ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือชม Wild Life – ไคร้สท์
เชิรช์ ชมเมือง
ไคร้สท์เชิรช์ – ซิ ดนีย ์ - กรุงเทพฯ
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วันแรก (วันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561)
15.00 น.
18.00 น.

กรุงเทพฯ – ซิดนีย ์ - ควีนส์ทาวน์

คณะเดินทำงพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว N
เคาน์เตอร์สายการบินแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้ ำหน้ ำที่คอยต้ อนรับและบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง
เหิรฟ้ ำสู่ นครซิดนีย ์ โดยเที่ยวบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไปประเทศนิวซีแลนด์

วันทีส่ อง (วันเสาร์ ที่ 29 ธันวาคม 2561) ซิดนีย ์ – ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – พลัซซลิง่ เวิลด์
- 07.30
กกกน.
ากทะเ เดินทำงถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย ์ ประเทศออสเตรเลียเพื่อเปลี่ยนเที่ยวบิน
09.40 น.
ออกเดินทำงสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสำยกำรบินแคนตัส โดยเที่ยวบินที่ QF121
14.40 น.
ถึงสนำมบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่ำนเดินทำงชมเมืองควีนส์ทำวน์ เมือง
DDM?ฏฏttmtgtทนาคา
ขนำดเล็กซ่อนตัวอยู่กลำงธรรมชำติท่งี ดงำมริมทะเลสำบที่มีนำ้ ใสเป็ นสีฟ้ำแสนสวยที่นักท่องเที่ยวพลำด
ไม่ได้ เลยที่จะต้ องมำเยือน นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองวำนำก้ ำ ทะเลสำบแสนสวยและเงียบสงบอีกแห่งหนึ่ง
ของนิวซีแลนด์และเป็ นปำกทำงสู่ฝ่ังตะวันตกของเกำะใต้
นำท่ำนเข้ ำชม พลัซซลิง่ เวิลด์ (PUZZLING WORLD) ให้ ทำ่ นได้ ทอ่ งแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิติท่ี
จะทำให้ ให้ ทำ่ นได้ งวยงงกับภำพจำลองหรือภำพลวงตำที่แปลกและแตกต่ำงจำกควำมเป็ นจริง เป็ น
สถำนที่ท่อี อกแบบมำให้ ทำ่ นได้ ทดลองสมองและถ้ ำทำยควำมสำมำรถในกำรใช้ สำยตำที่จะแยกแยะสิง
ต่ำงๆออกจำกโลกควำมเป็ นจริงและยังมีโซนเขำวงกต (The Great Maze) ให้ ทำ่ นได้ ทดลองเข้ ำไปเพื่อ
ค้ นหำทำงออกที่ถูกต้ องด้ วยตัวเองหำไม่เจอก็ทำงออกก็สำมำรถออกทำงฉุกเฉินได้ เช่นกัน

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม EDGEWATER RESORT HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ าม (วันฺอาทิตย์ ที่ 30 ธันวาคม 2561) ทะเลสาบวานาก้า –ควีนส์ทาวน์ - เรือกลไฟโบราณสู่วอลเตอร์พคี
ฟาร์ม - ช้อปกลางเมืองควีนส์ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ –
ชิมเชอร์รีจ่ ากไร่ทีค่ รอมเวลล์ –โอมาราม่า
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองควีนส์ทำวน์ เมืองในหุบเขำแสนสวยอีกแห่งของ
เกำะใต้ และนำท่ำนขึ้นเรือกลไฟโบราณ
เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์
TSS Earnslaw 1912 ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้ รับสมญำนำมว่ำ
“Lady of the Lake” แห่งทะเลสำบวำคำทีปู ซึ่งเป็ นเรือที่เคยขนถ่ำนหิน
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เทีย่ ง

ในสมัยก่อน ให้ ทำ่ นได้ ชมควำมงำมของทะเลสำบวำคำทีปูท่ใี นบรรยำกำศแสนโรแมนติก ท่ำมกลำง
ขุนเขำและสำยนำ้ ใสสะอำดพร้ อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ ชิด จนถึงวอลเตอร์พคี ฟาร์ม ที่อยู่อกี ฝำก
ของเทเลสำบวำคำทึปู
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บคี ิว ในวอลเตอร์พคี ฟาร์ม

จำกนั้นให้ ทำ่ นได้ สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็ นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดย
กำร ชมการแสดงสุนขั ต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ ำของฟำร์ม ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ

หลังจำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ให้ ท่ำนอิสระตำมอัธยำศัยที่ย่ำนกำรค้ ำใจกลำงเมือง
ควีนส์ทำวน์ท่มี ีร้ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำรและเครื่องดื่มมำกมำย หรือจะซื้ อทัวร์นอกรายการสาหรับการนังเรื
่ อ
เร็วเจ็ ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมำให้ ว่ิงด้ วย
ควำมเร็วและ หมุนได้ 360 องศำ พร้ อมคนขับที่มีควำมชำนำญเป็ นพิเศษ ให้ ทุกท่ำนที่น่ังเรือมีควำม
ตื่นเต้ นและสนุกสุด ๆ แบบไม่ร้ ูลืมและเป็ นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศนี้ ชมการกระโดด
บันจี้ ทีส่ ะพานคาวารัว (BUNGY JUMP,
Optional tour) เป็ นกำรกระโดดบันจี้แห่งแรก
ของโลกที่เปิ ดทำกำรให้ นักท่องเที่ยวทำ
กิจกรรมอันน่ำตื่นเต้ นนี้จนมีช่ ือเสียงไปทั่วโลก
และเป็ นกิจกรรมที่จะพลำดไม่ได้ เมื่อท่ำนมำ
เที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้ วยควำมสูง 43 เมตร สู่พ้ ืนนำ้ อันใสและเชี่ยวกรำดใต้ สะพำน
**(การนัง่ เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้า
ทัวร์ จะไม่สามารถการันตีวา่ จะทาได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ ฤดูกาล
หรือจานวนจานวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่ หมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่
สาหรับผูท้ ีน่ ่งั รถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซือ่ ทัวร์น้ ีสามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของทีร่ ะลึกหรือ เครือ่ งดืม่
ตามอัธยาศัย)**
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คา่

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองครอมเวล แวะร้ รำนผลไม้ Mrs. Jones Fruit
Orchard ให้ ทำ่ นได้ ชิมเชอร์ร่ีสดๆ ของทำงร้ ำนที่นำมำจำกไร่ท่แี สน
อร่อยคุณภำพดีของประเทศนิวซีแลนด์ออกเป็ นประจำในเดือน
ธันวำคมถึงมกรำคมของทุกปี นอกจำกนี้ยังให้ ทุกท่ำนได้ เลือกซื้อ
ผลไม้ อ่นื ๆ ตำมฤดูกำลมำกมำย เพื่อเป็ นของฝำก
(เข้าไปเก็บผลเชอร์รีด่ ว้ ยตัวท่านเองเป็ นทัวร์นอกรายการ กรุณาสอบถามราคาค่าเข้ากับหัวหน้าทัวร์)
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนที่รำบสูงแคนเทอร์เบอรี่เป็ นอีกเมืองที่มีควำม
สวยงำมของธรรมชำติท่ลี ้ อมรอบด้ วยภูเขำและเต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ ำและฝูงแกะแลฟำร์มวัว
นำท่ำนเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม HERITAGE GATEWAY OMARAMA HOTEL หรือเทียบเท่ำ
รับประทานอาหารคา่ ในโรงแรม

วันทีส่ าม (วันจัทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561)
เช้า

เทีย่ ง

โอมาราม่า - ชิมแซลมอนสดๆ ที่ฟาร์ม – ทะเลสาบเทคาโป –
แอชเบอร์ต้ นั – ไคร้สท์เชิรช์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ฟาร์มแซลม่อน (High Country Salmon Farm ) ที่
คุณภำพสูงและรสชำติเยี่ยมเป็ นฟำร์มแซลม่อนที่มีช่ ือเสียงที่สดุ แห่งหนึ่ง
ในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ ทำ่ นได้ ลมรสแซลมอนสดๆ
ิ้
แสนอร่อยหรือจะ
ซื้อเป็ นของฝำกคนทำงบ้ ำนก็เป็ นที่ยอดนิยมอย่ำงมำก
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงผ่ำนชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงำมดั่งภำพวำด
แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่ งชาติเม้าท์คุก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์น
แอลป์ ยอดเขำเม้ ำท์ค้ ุกที่มีควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและ
ธำรนำ้ แข็งปกคลุมตลอดปี เดินทำงต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและ
เงียบสงบนำ้ ในทะเลสำบมีสเี ขียวอมฟ้ ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสี
นำ้ นม สีพิเศษนี้เกิดจำกแร่ธำตุผสมกับธำรนำ้ แข็งของภูเขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี ไหลลงมำสู่ทะเลสำบ
นำท่ำนชมอนุสาวรียส์ ุนขั ต้อนแกะ ที่เจ้ ำของฟำร์มให้ ควำมสำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ ำของในกำรต้ อนแกะ
ในฟำร์มอันกว้ ำงใหญ่ และใกล้ ๆกันนั้นท่ำนจะได้ เห็นโบสถ์ขนำดเล็ก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ท่เี ล็กที่สดุ ในประเทศ
นิวซีแลนด์ท่ยี ังคงใช้ ในกำรกำรประกอบพิธที ำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึง
ปัจจุบัน หำกท่ำนเข้ ำไปด้ ำนในมองผ่ำนหน้ ำต่ำงออกมำด้ ำนนอกแล้ วท่ำน
จะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำที่สวยงำมรำวกับ
ภำพวำด จำกนั้น
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารญีป่ นุ่ หรือ จื น
เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตนั เมืองที่อยู่ทุง่ รำบแคนเทอร์เบอร์รีท่คี นส่วน
ใหญ่มีอำชีพทำฟำร์มเลี้ยงแกะ หรือฟำร์มวัว ให้ ทำ่ นได้ แวะช้ อปปิ้ งสินค้ ำ
พื้นเมืองไม่ว่ำจะเป็ นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว เซรั่ม ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของ
ฝำก อำทิเช่นตุก๊ ตำแกะ จำกนั้นเดินทำงสู่เมืองไคร้ สท์เชิร์ช
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม QUALITY ELMS HOTELหรือเทียบเท่ำ

วันทีส่ ี่ (วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562)
เช้า

เทีย่ ง

คา่

รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงจำกไคร้ สท์เชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว เมืองที่โรแมนติกแบบฝรั่งเศสเมืองเดียวในนิวซีแลนด์
ชำวฝรั่งเศสตั้งรกรำกในปี ค.ศ.1840 ให้ ทำ่ นชมเมืองอะคำรัวที่ยังมี
ร้ ำนอำหำรและถนนต่ำงๆที่มีข่ อื เป็ นภำษำฝรั่งเศสที่ใช้ มำจนถึงปัจจุบัน
จำกนั้นนำท่ำนล่องเรือออกจำกชำยฝั่งอะคำรัวก่อนไปสู่ปำกทำงออก
มหำสมุทธแปซิฟิกทำงตอนใต้ ซึ่งท่ำนจะมีโอกำสได้ พบกับสัตว์นำ้ ท้องถิ่น
อันได้ แก่ แมวนำ้ นกเพนกวิน และปลำโลมำเฮ็กเตอร์ ซึ่งจะออกมำ
ต้ อนรับและทักทำยทุกท่ำนอย่ำงน่ำรักน่ำเอ็นดู
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชิรช์ ที่ได้ รับสมญำนำมว่ำ “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” ผ่ำนชมสวนสาธารณะแฮกลีย ์ ศาลาว่าการประจาเมือง ชมควำมงำมของ แม่น้ าเอว่อน
(AVON) ที่ไหลผ่ำนกลำงเมืองอย่ำงสงบเยือกเย็น ท่ำนจะได้ เห็นคนถ่อเรือ
ไปตำมสำยนำ้ ที่ไหลเอื่อย มีก่งิ หลิวระย้ ำอยู่เหนือนำ้ เหมือนใน
สวนสำธำรณะกลำงเมืองผู้ดีไม่มีผิด เที่ยวชมสวนพฤกษศำสตร์ จำกนั้นนำ
ท่ำนขึ้นสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขำสูงที่ทำ่ นจะสำมำรถมองเห็น
ทัศนียภำพอันงดงำมของเมืองไคร้ สท์เชิร์ช
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจี น พร้อมเมนู พเิ ศษ กุง้ มังกรและเป๋ าฮื้ อทะใต้
นำท่ำนเดินทำงเข้ ำสู่ท่พี ักโรงแรม QUALITY ELMS HOTEL หรือเทียบเท่ำ

วันทีห่ ก (วันจันทร์ ที่ 2 มกราคม 2562)
06.25 น.
08.05 น.
10.30 น.
16.10 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – อะคารัว ล่องเรือ Wild life Cruise – ไคร้สท์เชิรช์

ไคร้สท์เชิรช์ – ซิดนีย ์ - กรุงเทพฯ

นำท่ำนเดินทำงสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ อำคำรระหว่ำงประเทศ
ออกเดินทำงสู่ ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลีย (แวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) โดยสำยกำรบินแควนตัส เที่ยวบินที่
QF138 (อาหารเช้าบนเครือ่ ง)
ถึงสนำมบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เดินทำงสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินแคนตัส เทีย่ วบินที่ QF023
เดินทำงถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภำพ…
**********************
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กาหนดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ
28 ธันวาคม 2561 – 02 มกราคม 2562

คณะผูเ้ ดิ นทาง
ผูใ้ หญ่ 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 ห้อง ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน
ตลอดการเดิ นทาง

85,900.- บาท
80,900.- บาท
73,900.- บาท
67,900.- บาท
9,900.- บาท
1,500.- บาท

53,900.- บาท
47,900.- บาท
43,900.- บาท
40,900.- บาท
9,900.- บาท
1,500.- บาท

ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดีย่ วกรุณาจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือมี
เหตุจาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยืน่ วีซ่าก่อนคณะ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิเ์ ฉพาะวีซ่ากรุป๊ หรือครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่ นไข
การยื่นวีซ่าขึน้ อยูก่ บั เอกสารของท่าน ทางบริษทั ฯ จะเป็นคนพิจารณา)

** จองด่วน เพราะเป็ นเทศการปี ใหม่ จะปิ ดกรุป๊ ก่อนเดิ นทาง 45 วัน **
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่าน ขึน้ ไป หากผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อนการเดินทาง หรือ เปลีย่ นแปลงราคา
์
*** ราคานี้บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
์
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผโู้ ดยสาร จานวน 15 ท่านขึน้ ไป หากจานวนผูโ้ ดยสารต่ากว่า 15 ผูใ้ หญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
์
การเลื่อนการเดินทางหรือ เปลีย่ นแปลงราคา
*** บริษทั ฯของสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงราคาหากสายการบินเปลีย่ นแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว
์
*** บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั ๋วทีล่ กู ค้าซือ้ เองเพื่อต่อเทีย่ วบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่ วบิน
ล่าช้า หรือจานวนผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือ ทีน่ งบนเครื
ั่
่อง สามารถสะสมไมล์ได้เฉพาะของแควนตัสแอร์ไลน์ เท่านัน้ กรุณาแจ้งให้เรา
ทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามทีข่ อหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สายการบินจะ
พิจารณาให้
*** กรณีลกู ค้ามีวซี ่าอยูแ่ ล้ว หรือ มีบตั รอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้ งยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้ สิน้ หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็ นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง
*** กรณีลกู ค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั ๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตัง้ แต่เมืองไทย ทางบริษทั ฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้ เนื่องจากไม่ตรง
ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
*** ทีน่ งบนเครื
ั่
่องจะเป็ นแบบกรุป๊ โดยทางสายการบินจะจัดให้เป็นกลุ่ม ไม่ใช่ที่นัง่ แบบด้านหน้ าสุด(No long leg seat )

อัตรานี้ รวม
 ค่ำตัว
๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด โดยสำยกำรบิน แควนตัส แอร์เวย์ ( QF) ตลอดกำรเดินทำง
 ค่ำโรงแรมที่พัก (สองท่ำนต่อหนึ่งห้ อง), ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยว, ค่ำเข้ ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรที่ได้ ระบุ, ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ งที่มี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษัทจำกกรุงเทพฯที่คอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
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ค่ำประกันกำรเดินทำงรวมอุบตั ิเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท
สาหรับผูเ้ ดินทางไปพร้อมกรุป๊ ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น เงื่อนไขการคุม้ ครอง
 หำกลูกค้ ำเดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่ค้ ุมครอง ต้ องทำประกัน(รำยเดี่ยว) ลูกค้ ำสำมำรถจัดทำเองได้
หรือกรุณำติดต่อสอบถำมกับทำงบริษัทฯ
 ประกันกำรเดินทำงจะไม่ค้ มุ ครองผู้ท่อี ำยุต่ำ กว่ำ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปี ขึ้นไป
 ลูกค้ ำอำยุ 6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุม้ ครอง 50% รำยละเอียดตำมเงื่อนไขกรมธรรม์
 ลูกค้ ำที่ไม่ได้ เดินทำงจำกประเทศไทยพร้ อมกับกรุ๊ป บริษัทจะคืนค่ำประกันกำรเดินทำงให้ ท่ำนละ 200 บำท
 ลูกค้ ำที่ไม่ได้ ตรงตำมเงื่อนไขกรมธรรม์กำรเดินทำง ท่ำนต้ องทำประกันกับทำงบริษัทฯ หรือทำประกันกำรเดินทำง
เอง
ค่ำนำ้ มันจำกสำยกำรบิน และค่ำภำษีสนำมบิน ณ วันที่ 7 มิถุนำยน 2560 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยน
รำคำตำมภำษีนำ้ มันหำกสำยกำรบินมีกำรปรับเพิ่มขึ้นหลังจำกนี้
รำคำรวมวีซ่ำแล้ ว กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนด์อยู่แล้ ว คืนให้ ท่ำนละ 3,000 บาท
ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ
จาเป็ นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ ายค่าวีซ่าเพิม่

อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่ำทำหนังสือเดินทำง, ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำว












ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด โดยสายการบินไทย (inter) อนุญาตให้โหลดกระเป๋าได้
ท่านละ 30 กิโลกรัม และ กระเป๋าเล็กถือขึน้ เครื่องได้ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ สายการบินภายใน (Domestic) ได้ท่านละ
1 ใบ ไม่เกิน 23 กิโลกรัม

ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่ส่งั เพิ่มเอง
ค่ำอำหำรที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด ฯลฯ
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3%
ค่ำทิปหัวหน้ ำทัวร์รถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ค่ำทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน
ค่ำทิปคนยกประเป๋ ำที่โรงแรมไม่มีเพรำะควรยกกระเป๋ ำด้ วยตัวเองเพื่อควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะ
โรงแรมส่วนใหญไม่มีพนักงำนยกกระเป๋ ำ
ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋ า
ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็ นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 30,000.- บำท ต่อกำรจองทัวร์หนึ่งท่ำน
ท่ำนต้ องเตรียมเอกสำรให้ ทำงบริษัทฯ เพื่ออำนวยควำมสะดวกสำหรับท่ำนในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 21 วัน
ทำงำน หรือก่อน 3 สัปดำห์
หำกท่ำนจองและให้ เอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศนิวซีแลนด์ล่ำช้ ำ ไม่ทนั กำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำยกำรบิน และผลวี
ซ่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
สาหรับส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ท้ งั หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการสาหรับท่านที่รอผล
วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแล้วขอชาระยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากบริษทั ฯ ไม่ได้รบั เงินครบทั้งหมดก่อนวันเดินทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ
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เมื่อท่ำนตกลงชำระค่ำมัดจำ หรือ ค่ำทัวร์ท้งั หมดแล้ ว ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ อ่ำนเงื่อนไขและยอมรับข้ อตกลงต่ำงๆ
ทั้งหมดของทำงบริษัทฯ เป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว
การยกเลิก(ปี ใหม่)
 แจ้ งยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 60 วันทำกำรคืนค่ำมัดจำ 30,000.- บาท.
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 46 -59 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจาทั้งหมด 30,000.-บาท
- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอยึดค่ามัดจาทั้งหมด
- กรณีออกตัว๋ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตัว๋
 แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-45 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ท้ ง
ั หมดเพราะเป็ นช่วงพีค (เทศกาลปี ใหม่
เราจ่ ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมและที่เที่ยวก่อนเดินทาง 1 เดือน )
 แจ้ งยกเลิกในวันเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรออกจำกประเทศไทย หรือกำรเข้ ำประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีกำร
คืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
- รำยกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองกำรประท้ วงและภัยธรรมชำติฯลฯ โดยบริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็ น
สำคัญ
- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำงเข้ ำประเทศ เนื่องจำกมีส่งิ ผิดกฎหมำยหรือ
สิ่งของห้ ำมนำเข้ ำประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ
ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำเมืองพิจำรณำแล้ ว
- ทำงบริษัทฯไม่คืนเงินให้ ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่สี ถำนทูตปฏิเสธ
ออกวีซ่ำอันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเองที่ให้ เอกสำรมำไม่ครบถ้ วนตำมที่สถำทูตกำหนด หรือกำรที่ท่ำนให้ ข้อมูล
ส่วนตัวที่เป็ นเท็จในกำรขอวีซ่ำ
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่กี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสำรเข้ ำเมืองให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋
เครื่องบินภำยในประเทศไทยที่ท่ำนออกตัว๋ เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีท่สี ำยกำรบินระหว่ำงประเทศล่ำช้ ำ
เอกสารในการขอวีซ่านิวซี แลนด์* เทศการปี ใหม่ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 30 วัน*

หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และถ่ายสาเนาหน้าที่มีการเดินทางเข้า-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด
(สาคัญมาก)
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สำเนำทะเบียนบ้ ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ ำมี)
 ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่ (ใช้ ภำษำอังกฤษเท่ำนั้น) สำเนำทะเบียนกำรค้ ำถ้ ำเป็ นเจ้ ำของกิจกำร
- ประวัติกำรทำงำนควรระบุระยะเวลำทำงำนทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์

ข้ ำรำชกำรจะต้ องมีจดหมำยรับรองจำกต้ นสังกัด และสำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชี ออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6
เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 30 วัน เพราะเป็ นช่วงเทศการปี ใหม่ หรือ ขึ้ นอยู่กบั สถานฑู ต)
 เด็กอำยุต่ำกว่ำ 16 ปี จะต้ องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำจะ
ต้ องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวต้ องมีหนังสืออนุญำตทั้งบิดำและมำรดำ พร้ อมเอกสำร
สำเนำทะเบียนบ้ ำน+บัตรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ
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หลักฐำนประวัติกำรศึกษำ (สำหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษำ) อำทิ หนังสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้ สำเนำบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน
ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ำมีสำคัญมำก)
กรณีถ้ำเป็ นครอบครัวที่มีสำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยุไม่เกิน 20 ปี เดินทำงด้ วยกันสำมำรถยื่นวีซ่ำรวมกันได้ เป็ นวีซ่ำ
ครอบครัว
กรุณำใส่หมำยเลขโทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ ลงในสำเนำบัตรประชำชนหรือสำเนำทะเบียนบ้ ำน
หำกท่ำนต้ องกำรใช้ หนังสือเดินทำงไปประเทศอื่นก่อนเดินทำงกับเรำ
กรุณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำที่เพรำะหำกยื่นหนังสือเดิน
ทำงเข้ ำไปในสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถเอำหนังสือเดินทำงออกมำได้ จนกว่ำจะถึงกำหนดวันออกวีซ่ำ
ระยะเวลำในกำรยื่นวีซ่ำประมำณ 25-30 วัน หนังสือเดินทำง(PASSPORT)ที่ย่ นื เข้ ำสถำนทูตแล้ วไม่สำมำรถดึงออกมำ
จำกสถำนทูตได้ จนกว่ำจะถึงวันกำหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็ นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษทั ทั้งเล่มเพือ่ ยื่นเป็ นวีซ่าเดีย่ วเท่านั้นแล้วต้องมีเวลานา
เล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 30 วันทาการในการมาแปะผลวีซ่า หำกท่ำนไม่แจ้ งให้ ทรำบ บริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
 1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้ง
ั หมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้อง
ขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
 2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวีซ่ำล่ำช้ ำไม่ทน
ั กำหนดวันเดินทำง สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ ชำระไปแล้ ว และ
ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
 3. หำกทำงสถำนทูตแจ้ งว่ำเหตุผลในกำรปฏิเสธกำรออกวีซ่ำอันเนื่องมำจำกกำรใช้ หลักฐำนปลอม บิดเบือนข้ อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ยว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
 4. กรณีท่ท
ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน ขึ้นอยู่กบั ทำงบริษัทฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำทัวร์ท้งั หมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซ่า
กำรพิจำรณำอนุมัติวีซ่ำนั้นขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษัทฯ เป็ นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พิจำรณำของสถำนทูตได้ ซึ่งทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ท่จี ะเดินทำงไปท่องเที่ยว
ยังตำมเอกสำรที่ระบุเท่ำนั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ขา้ งต้นให้ครบตามที่กาหนดเพือ่ ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ยื่นวีซ่า หากบริษทั ฯตรวจดู เอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่น
ท่องเที่ยว**
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้ งั หมดแล้ว ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***

โปรดกรอกรายละเอียดเป็ นภาษาอังกฤษให้ ครบถ้ วน เพือ่ ประโยชน์ ในการยื่นวีซ่าของท่าน
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1. ชื่อ / นำมสกุล (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.) ....................................................................................
2. วัน-เดือน-ปี เกิด .......................................... อำยุ .................... ปี สถำนที่เกิด .........................................
3. ชื่อ / นำมสกุลเดิม (หำกมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) ........ .............. ..........................................................................................
................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .........................
โทรศัพท์บ้ำน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อำชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง .....................................................
ชื่อสถำนที่ทำงำน หรือร้ ำนค้ ำ ......................................................................................................................
ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ท่ที ำงำน ................................................ โทรสำร .........................................
6. สถำนภำพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่ำ (.....) ม่ำย (.....) อยู่กนิ ฉันสำมี-ภรรยำ (.....) แยกกันอยู่
ถ้ ำสมรสแล้ ว กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นำมสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปี เกิด .................................
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้ สะดวก) .......................................................................................................................
โทรศัพท์ท่บี ้ ำน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทำงไปด้ วยกัน กรุณำระบุ
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นำมสกุล ........................................................................ ควำมสัมพันธ์ ............................
8. กรณีเป็ นนักเรียน หรือนักศึกษำ กรุณำระบุสถำบันกำรศึกษำ ...............................................................................ที่อยู่
......................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............โทรศัพท์ .......................................
9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธกำรวีซ่ำหรือไม่
ไม่เคย (......)
เคย ( ......) ประเทศ...................................
ข้อมู ลส่วนตัวเพิม่ เติม
10. ประเภทห้ องพัก (จัดห้ องพัก)
10.1 ห้ องพักผู้ใหญ่ 2 ท่ำน (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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 ท่ำน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้ อง
10.5 ห้ องพัก 1 ท่ำน (SGL) ………ห้ อง
11. อำหำร
ไม่ทำนเนื้อวัว
ไม่ทำนเนื้อหมู
ไม่ทำนสัตว์ปีก
ทำนมังสำวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ ำมี) .................................................
13. รีเควสที่น่งั .........................................................(ริมทำงเดิน/ริมหน้ ำต่ำง/อื่นๆ) (ทางบริษทั ฯ จะแจ้งทางสายการบินฯ
ตามทีร่ ีเควสมา แต่ไม่สามารถการันต์ได้เลย ขึ้นอยู่กบั พิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทัวร์เป็ นหลัก)
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