นิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน 5 คืน
ไคร้สท์เชิรช์ - ทะเลสาบเทคาโป - ล่องเรือชมกลาเซียร์ - ควีนส์ทาวน์
วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์
พิเศษ !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้
กาหนดการเดินทางวันที่ 10-16 เม.ย. 60
ราคา 101,900.วันที่1
วันที่2
วันที่3
วันที่4
วันที่5
วันที่6
วันที่7

สรุปการเดินทางโดยย่อ
กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์
ไคร้สท์เชิรช์ - แอชเบอร์ตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรีย์สุนขั ต้อนแกะ - Church Of Good Shepherd ทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก
ผ่านชมทะเลสาบปูคากิ - อุทยานแห่งชาติอาโอรากิ - ทะเลสาบทัสมาน - ผ่านเมืองโอมาราม่า - ผ่านเมืองครอม
เวลล์
เมืองควีนส์ทาวน์ - เรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท(การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก
หัวหน้าทัวร์) - ขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ - วอลเตอร์พีคฟาร์ม - กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอด
เขาบ็อบส์พีค - เล่นลูจ
ทะเลสาบวานาก้า - ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์
เมืองโฮกิติกะ - สถานีรถไฟอาเธอร์พาส - นั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช - แวะเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

วันแรก (วันที่ 10 เมษายน 60)
09.00 น.
12.15 น.
15.40 น.
19.45 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สาย
การบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 975
เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครือ่ งบิน
ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297

วันที่สอง (วันที่ 11 เมษายน 60)
09.30 น.

กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช

ไคร้สท์เชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น – ทะเลสาบเทคาโป
ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ
สามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอช
เบอร์ ตัน เมืองที่อยู่ทงุ่ ราบแคนเทอร์เบอร์รที ี่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทาฟาร์ม
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เที่ยง

ค่า

เลี้ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บารุงผิว เซรั่ม ครีมลา
โนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตาแกะ
รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้าในทะเลสาบมีสี
เขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้านม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับ
ธารน้าแข็งของภูเขาที่มหี ิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์
สุนัขต้อนแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความสาคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อน
แกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก
CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคง
ใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจ่ ากอดีตจนถึงปัจจุบนั หากท่านเข้าไปด้าน
ในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอด
เขาที่สวยงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก PEPPERS BLUEWATER RESORT (DELUXE ROOM) หรือเทียบเท่า

วันที่สาม (วันที่ 12 เมษายน 60) เมาท์คุก้ – ล่องเรือชมธารน้ าแข็งทะเลสาบทัสมาน – โอมารามา – ควีนส์ทาวน์
เช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเม้าท์คุ้กผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีม่ ีความงดงามดั่ง
ภาพวาดของยอดเขาเมาท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขา
เม้าท์คุ้กทีม่ ีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้าแข็งปกคลุม
ตลอดปี อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติอาโอรากิ ( Aoraki National Park )
และเป็นส่วนหนึง่ ของเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ นาท่านเดินทางจากหมูบ่ ้านเม้าท์คุ้กตามถนนสายทัสมาน
วัลเลย์สู่ทะเลสาบทัสมาน ระหว่างทางท่านจะสามารถชมความงามของยอด
เขา ต่างๆ ที่ปกคลุมด้วยนาแข็งรวมถึงยอดเขาเมาท์คุ้กอย่างใกล้ชิด
จากนั้นนาท่านสู่ ทะเลสาบทัสมาน (GLACIER EXPLOLER CRUISE ) ที่
ท่านจะได้สมั ผัสกับความมหัศจรรย์ของธารน้าแข็งที่เป็นรูปทรงต่าง ๆ ใกล้ชิด
พร้อมทั้งคาบรรยายจากไกด์ เนื่องจากภาวะโลกร้อนทาให้ก้อนน้าแข็งละลาย
มากขึ้นทุกปีดงั นั้นรูปทรงของก้อนน้าแข็งจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละปี (ไม่
อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 4 ขวบ และเด็กอายุ 4-9 ขวบต้องมีผู้ใหญ่ดูแล
ตลอดการล่องเรือเพื่อความปลอดภัย หรือ ขึ้นอยู่กับการพิจาณาของเจ้าหน้าที่)
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์
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ท่านเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนทีร่ าบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์
เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของ
นิวซีแลนด์
รับประทานอาหารค่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL (SUPERIOR LAKEVIEW) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ (วันที่ 13 เมษายน 60) ควีนส์ทาวน์ –ชมเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท- เรือกลไฟโบราณ - ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
นังกระเช้
่
ากอนโดล่าขึ้ นยอดเขาบ๊อบส์พีค -เล่นลูจ(Luge)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถวิ่งเลาะแม่น้าคาวารัว ให้ท่านได้แวะชม
เรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ
หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชานาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่ง
เรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลมื และเป็นความประทับใจในการ
มาเยือนประเทศนี้ (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณา
ติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ )
นาท่านขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้าประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw
1912 ปัจจุบันมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the
Lake” แห่งทะเลสาบวาคาทีปู ซึง่ เป็นเรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้
ท่านได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปูที่ในบรรยากาศแสนโรแมนติก
ท่ามกลางขุนเขาและ สายน้าใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด
จนถึงวอลเตอร์พีคฟาร์ม
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม
จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์ม
เลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะทีช่ ่วยผ่อนแรง
เจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อสิ ระในการเดินชม
ฟาร์มหรือจะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปทู ี่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองค
วีนส์ทาวน์ นาท่านขึ้น กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คน ระยะทางขึ้นสู่
ยอดเขา 730 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูง
ที่ท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบ
วาคาทีปูที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว และให้
ท่านได้เล่นลูจ(Luge)ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่
ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่
งดงามเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทัง้ เด็กและผู้ใหญ่
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รับประทานอาหารค่า ณ ร้านอาหารไทย
นาท่านเข้าสู่ทพี่ ักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL (SUPERIOR LAKEVIEW) หรือ
เทียบเท่า

วันที่หา้ (วันที่ 14 เมษายน 60)
เช้า

เที่ยง

ค่า

ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่
เป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นามาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะ
ชมเมือง วานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อกี ฟากหนึ่งของ
ทะเลสาบที่ทาให้เป็นเมืองทีม่ ีทัศนียภาพทีส่ วยงามและน่าอยู่อีกเมืองของ
นิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่ วยงามเป็นภาพทีท่ ่านจะ
ประทับใจตลอดสองข้างทาง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์
นาท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน้าแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยูในเวสต์
แลนด์ เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึง่ ชมความ
มหัศจรรย์ของธารน้าแข็งทีเ่ คลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยัง
เคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้าแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอัน
งดงาม
รับประทานอาหารค่า ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY (STANDARD ROOM)
หรือเทียบเท่า

วันที่หก (วันที่ 15 เมษายน 60)

ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อลั ไพน์ – ไคร้สท์เชิรช์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสี
เขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง
และจะนาอานาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อ
เป็นของฝาก
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ให้ท่านนั่งรถไฟทรานซ์อัลไพน์
ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่
ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึง่ โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลาก
สีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลทีส่ วยทีส่ ุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะ น่ารัก
ยืนเรียงรายเล็มหญ้า ชื่นชมทิวทัศน์อันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอด
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สองข้างทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร **พร้อมเมนูพิเศษ กุง้ มังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต้**
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพี่ ัก QUALITY HOTEL ELMS (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า

ค่า

วันที่เจ็ด (วันที่ 16 เมษายน 60)
เช้า
10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

ไคร้สท์เชิรช์ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
หลังอาหารนาท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิร์ช
เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 298
เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่องบิน
ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ SQ 978
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ
************************************
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า

ราคารวมตั๋ว
10-16 เม.ย. 60

ราคาไม่รวมตั๋วเครือ่ งบินตลอด
การเดินทาง

ผู้ใหญ่

101,900.- บาท
65,900.- บาท
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่
92,900.- บาท
59,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง
83,900.- บาท
54,900.- บาท
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง
79,900.- บาท
50,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
12,900.- บาท
12,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด
2,000.- บาท
2,000.- บาท
ราคาทัวร์รวมค่าวีซ่ากรุ๊ป หรือ วีซ่าครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวกรุณาจ่ายเพิ่ม 2,500
บาท หรือมีเหตุจาเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องยื่นวีซ่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือ
ครอบครัวเท่านั้น (เงื่อนไขการยื่นวีซ่าขึ้นอยู่กบั เอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)
วีซ่าเดี่ยว: สาหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หรือต้องการให้มปี ระทับตราวีซ่าติดเล่มหนังสือเดินทาง
วีซ่ากรุ๊ป: สาหรับผู้เดินทางที่ไป-กลับพร้อมคณะ จะไม่มปี ระทับตราวีซ่าติดในเล่มหนังสือเดินทาง และต้องยื่นวีซ่าพร้อม
กัน 3 ท่านขึ้นไป
*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแต่ละครัง้ จะต้องมีผู้โดยสาร จานวน 15 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่
คณะ
*** บริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบในเรือ่ งตั๋วที่ลกู ค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบิน
ล่าช้า หรือจานวนผู้เดินทางไม่ครบตามจานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้
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*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอน
จองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะ
พิจารณาให้
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ททีม่ ีสงิ่ อานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความ
ปลอดภัยจากแผ่นดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแต่ละวัน
*** กรณีลกู ค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ
จะไม่รบั ผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รบั อนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินจิ ของเจ้าหน้าตรวจคน
เข้าเมือง
*** กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ตั๋ว ไม่ได้เดินทางพร้อมคณะตั้งแต่เมืองไทย ทางบริษัทฯ จะไม่ทาประกันการเดินทางให้
เนื่องจากไม่ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ)
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยว ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการทีร
่ ะบุ
 ค่าอาหารและเครือ
่ งดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัตเิ หตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
สาหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้น ประกันการเดินทางจะไม่คมุ้ ครองผู้ทอี่ ายุ
ต่ากว่า 1 ปีหรือเกิน 85 ปีขึ้นไป (อายุ 1-15ปี และ 75-84ปีคุ้มครอง 50 % รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ )
และท่านที่ไม่ได้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกับกรุ๊ป บริษทั จะคืนค่าประกันการเดินทางให้ท่านละ 200 บาท
ท่านสามารถทาประกันด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการให้ทางบริษัททาประกัน(รายเดี่ยว)ให้ กรุณาติดต่อ
สอบถามกับทางบริษัท
 ค่าน้ามันจากสายการบิน ณ วันที 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตาม
ภาษีน้ามันของสายการบินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ ขึ้นหลังจากนี้
 ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดีย
่ วจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท
หรือ จาเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยนื่ พร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม
่ เติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิ่มเอง
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
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ค่าทิปไกด์ ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋า
ที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่
ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ
ไม่มีแจกน้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า
ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชาระเงิน
 กรุณาชาระค่ามัดจ าทั วร์ 20,000บาท/ท่ าน ภายใน2วันท าการนับ จากวันจองทั วร์ พร้อ มส่ง ส าเนาหน้าหนัง สือ
เดินทาง(ที่ไม่หมดอายุภายใน6เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และ
หลักฐานโอนเงินมาได้ที่ Fax 0 2748 6246-7
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วันทาการ(ในช่วงปกติ)หรือชาระก่อนการเดินทางไม่ น้อ ย
กว่า 25 วันทาการ(ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร)หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ(การไม่
ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการ
จัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออานวยความสะดวกส าหรับ ท่ านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์
ก่อน 21 วันทางาน หรือก่อน 3 สัปดาห์
 หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันกาหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน
และผลวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
เงื่อนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์
ค่ามัดจาทัวร์จะถูกนาไปจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซา่ ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้เดินทาง
ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี้
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทั้งหมด
แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วันทาการ ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท
แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วันทาการ ก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทัวร์
แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วันทาการ ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มกี ารคืนเงินทั้งหมด
หมายเหตุ
รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่ งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ ัก ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ บริษัทฯ จะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้า
ประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่
สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนือ่ งมาจากเอกสารไม่ครบหรือตัวผู้โดยสารเองตอบคาถามไม่ชัดเจน รวมถึงจะไม่รบั ผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ใน
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ประเทศไทย นอกจากนีบ้ ริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่
สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า
เอกสารในการขอวีซ่า
 หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น) สาเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ
- ประวัตกิ ารทางานควรระบุระยะเวลาทางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใช้สาเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง
6 เดือน (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ทาการขึ้นอยู่กับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อม
เอกสารสาเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัติการศึกษา (สาหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปิด
เทอมใช้สาเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
 ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามีสาคัญมาก)
 กรณีถ้าเป็นครอบครัวที่มส
ี ามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวี
ซ่าครอบครัว
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ลงในสาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา
กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือ
เดินทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงกาหนดวันออกวีซ่า
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึง
ออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันกาหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จาเป็นต้อง
แจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซา่ แล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดีย่ วเท่านั้น
แล้วต้องมีเวลานาเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซา่ โดยใช้เวลา 5วันทาการในการมาแปะผลวีซา่ หากท่านไม่
แจ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการยื่นคาร้อง
ขอวีซ่าใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง
2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทันกาหนดวันเดินทาง สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
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3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซา่ อันเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั้ หมด
4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน ขึ้นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขสาคัญของการพิจารณาวีซา่
การพิจารณาอนุมัติวีซ่านั้นขึ้นอยูก่ ับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจี่ ะเดินทาง
ไปท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่กาหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะ
ยื่นท่องเที่ยว***
**** เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด ***
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซา่ ของท่าน
(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนาลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สาคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้
เจ้าหน้าที่)
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปีเกิด .......................................... อายุ .................... ปี สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์ ................
โทรศัพท์บ้าน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตาแหน่ง .....................................................
ชื่อสถานที่ทางาน หรือร้านค้า ......................................................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ .............................
โทรศัพท์ที่ทางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หย่า (.....) ม่าย (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู่
ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน -เดือน-ปีเกิด ........................................
ที่อยู่ปจั จุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพท์ที่บ้าน ...................................................... มือถือ ...................................................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ์ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสั มพันธ์ ............................
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ......................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย ประเทศ............................................................
(ข้อนี้สาคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง)
ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก)
10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง
10.2 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง
10.3 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง)
10.4 ห้องพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง)
10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP) เตียงเสริม ………..ห้อง
10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง
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11. อาหาร
ไม่ทานเนื้อวัว
ไม่ทานเนื้อหมู
ไม่ทานสัตว์ปีก
ทานมังสาวิรัส
อื่นๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) ..................................................

BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS141216

www.etravelway.com/+

Page 11 of 11

Emergency call only : 0853642449

