BW. Grand tour New Zealand Nth &Sth

เกาะเหนือ-เกาะใต 9 วัน

เชิญทานเดินทางสูป ระเทศนิวซีแลนด 8 วันโดยสายการบินไทย
 อ็อคแลนด เมืองที่ใหญอันดับหนึ่งเปนเมืองทีส่ ําคัญทางดานการคา การศึกษา การเงิน นําทานชมทาเรือริมอาวที่
สวยงามเต็มไปดวยเรือนับรอยลํา
 หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดดเดนเปนสัญลักษณสงางามของโอคแลนด
 หมูบานของชาวฮอบบิต (HOBBITON MOVIE SET) สัมผัสประสบการณเบื้องหลังของสถานที่ถายทําภาพยนตร
ไตรภาคฟอรมยักษ
 โรโตรัว เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัยอยูเปนจํานวนมาก
 รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวเผาเมารี
 ศูนยวฒ
ั นธรรมชาวเมารี (TE PUIA ) ซึ่งเปนศูนยวัฒนธรรมและศูนยฝกหัดงานดานการฝมือของชาวเมารี
 อโกรโดม (AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึง่ ของเมืองโรโตรัวพรอมชมการแสดงตัดขนแกะ
 ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําทีม่ ีหนอนเรืองแสงเปลงประกายระยิบระยับเปนลาน ๆ ตัว
 เมืองไครสทเชิรช ที่ไดรับสมญานามวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” และมีแมน้ําเอวอน ที่ไหลผานกลาง
เมืองอยางสงบเยือกเย็น
 ทะเลสาบเทคาโป ที่ผืนน้ํามีสีเขียวอมฟา สีพิเศษนี้เกิดจากแรธาตุผสมกับธารน้ําแข็งจากภูเขาที่มหี ิมะปกคลุม
ตลอดปไหลลงมาสูท ะเลสาบเทคาโป ชมอนุสาวรียส ุนัขตอนแกะ และ โบสถขนาดเล็กทีส่ ุด
 วนอุทยานแหงชาติมิลฟอรดซาวด ( MILFORD SOUND) ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรดแลนด (FIORD LAND)
ซึ่งถูกประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ
 นั่งรถไฟทรานซอัลไพน ระหวางทางผานชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลปแหงซีกโลกใตทไี่ ดรับการ
กลาวขานวาเปนเสนทางซึ่งโอบลอมดวยภูเขาหิมะและตนไมอันเขียวขจี
 ฟอก กลาเซียร ธารน้ําแข็งทีง่ ดงามแหงหนึ่งทีส่ วยงาม ชมธารน้ําแข็งอีกแหงหนึง่ ที่อยูใ นเวสตแลนด เนชัน่ แนล
ปารก ที่มีความสวยงามอยูในเขตปาฝนอีกแหงหนึง่ ชมความมหัศจรรยของธาร
 ควีนสทาวน เมืองทีส่ วยงามริมทะเลสาบวาคาทีปูที่มีน้ําใสสะอาดและโอบลอมดวยภูเขาสูงและมีกิจกรรมอันนา
ตื่นเตนที่นักทองเที่ยวนิยมมากทีส่ ุด อาทิ เชนนั่งเรือเจ็ทโบท การกระโดดบันจี้
 ชมการกระโดดบันจีท้ สี่ ะพานคาวารัวเปนการกระโดดบันจี้แหงแรกของโลกที่เปดทําการใหนักทองเที่ยวทํา
กิจกรรมอันนาตืน่ เตนนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

 พิเศษ !!! เมนูกุงมังกรทะเลใตและเปาฮื้อเลิศรส
 พรอมสะสมไมลจากการบินไทย
กําหนดการเดินทาง
8 – 16, 22 – 30 สิงหาคม // 5 -13, 19 -27 กันยายน 2558
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กรุงเทพฯ – อ็อคแลนด
คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขาที่ 4 แถว D เคานเตอร สายการบินไทย (TG)
เจาหนาที่คอยตอนรับและบริการเอกสารในการเดินทาง
ออกเดินทางสูออ็ คแลนด โดยเที่ยวบินที่ TG 491
อ็อคแลนด ชมเมือง – หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) - ชอปปง
เดินทางถึง เมืองอ็อคแลนด ประเทศนิวซีแลนด หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบติ๋มซํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานชมเมืองอ็อคแลนด เมืองทีใ่ หญอันดับหนึง่ เปนเมืองที่สําคัญ
ทางดานการคา การศึกษา การเงิน นําทานชมทาเรือริมอาวที่สวยงามเต็ม
ไปดวยเรือนับรอยลํา ชมสะพานฮารเบอร นําทานผานชมยาน Queen
street ที่เปนถนนสายสําคัญยานการคา และตึกสําคัญของเมือง ผานชมยาน
Parnell Village ที่ไดรับการกลาวขานวาเกาแกและสวยงาม รวมถึง Parnell
Rose Garden สวนที่รวมพรรณไม และดอกไมโดยเฉพาะดอกกุหลาบเปน
จํานวนมาก หลังจากนั้นนําทานขึ้นชม หอคอยสกาย ทาวเวอร (SKY TOWER) ที่สูงถึง 328 เมตรโดด
เดนเปนสัญลักษณสงางามของโอคแลนด สกาย ทาวเวอร จัดเปนสิง่ ปลูกสรางที่สงู ทีส่ ุดในซีกโลกใต เปด
ใหบริการตั้งแตเดือนสิงหาคมค.ศ.1997 โดยดานบนหอคอยจะสามารถชมทัศนียภาพรอบเมืองโอคแลนด
ไดกวางไกลกวา 80 กิโลเมตร หอคอยยอดแหลมแหงนี้ ถือเปนสวนหนึ่งของ สกายซิตี้คอมเพล็กซ ซึ่ง
ประกอบไปดวย คาสิโน ที่เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง รานอาหาร บาร คาเฟ และโรงแรม เรียกไดวามี
ครบทุกอยางไวคอยใหบริการ
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ัก RENDEZVOUS GRAND HOTEL AUCKLAND หรือเทียบเทา
อ็อคแลนด – ชมหมูบานฮ็อบบิต - โรโตรัว – ศูนยวฒ
ั นธรรมเมารี – ชมการแสดงของชาวเมารี
พรอมอาหารค่ํา
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม หมูบานของชาวฮอบบิต
(HOBBITON MOVIE SET) สัมผัส
ประสบการณเบื้องหลังของสถานที่
ถายทําภาพยนตรไตรภาคฟอรมยักษ เรื่อง ลอรด ออฟ เดอะ ริงส และ เดอะ
ฮอบบิต ขอผูกํากับ เซอรปเตอร แจคสัน ใหทานไดชนื่ ชมพื้นที่อันสวยงามของ
ฟารมเลี้ยงแกะ ทีม่ ีพื้นที่มากกวาพันเอเคอร ประกอบกับวิวทิวทัศนของ
เทือกเขา ไคไมเรนจ (Kaimai Ranges) อันตระการตา นําชมหมูบานฮอบบิตใน
ภาพยนตรดังเรื่อง The Hobbit มีจํานวน 44 หลัง แตละหลังถูกออกแบบให
แตกตางกันไป บางหลังก็ปกคลุมไปดวยหญาและบางหลังก็ปลูกดอกไม
สวยงามหนาบาน
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รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางตอดวยรถโคชสู เมืองโรโตรัว เมืองที่เต็มไปดวยพลังความรอนใตพิภพ มีชาวเมารีอาศัย
อยูเปนจํานวนมากเพราะเปนเมืองที่มีความรอนจากใตดนิ ที่สามารถปรุงอาหาร
ไดโดยการนําเนื้อสัตวไปฝงในดินที่มีความรอนสูงจนกวาจะสุก อาหารนีช้ าว
เมารีเรียกวาฮังงิ (HANGI) นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเปนเมืองทองเที่ยวที่
สําคัญของเกาะเหนือที่นักทองเที่ยวนิยมมามากที่สุด นําทานสู อโกรโดม
(AGRODOME) ฟารมเลี้ยงแกะใหญแหงหนึง่ ของเมืองโรโตรัว ชมการแสดง
ของแกะพันธุตางๆทีเ่ ดินเรียงรายบนเวทีใหทานชมและโชวความสามารถของ
สายพันธุ ใหทานสัมผัสถึงความนารักของการปอนอาหารเจาแกะตัวนอย ประทับใจกับการชมการสาธิตการ
ตัดขนแกะ และการตอนแกะโดยสุนัขแสนรู ศูนยวัฒนธรรมชาวเมารี (TE PUIA) ซึ่งเปนศูนยฝกหัดงาน
ดานการฝมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม และการทอเครื่องนุงหม พรอมชมบอน้ําพุรอน บอโคลน
เดือด สิ่งมหัศจรรยทเี่ กิดขึ้นจากพลังความรอนใตพิภพทีพ่ วยพุงจากพื้นดินโดยผสมแรธาตุตางๆตาม
ธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสูอ็อคแลดน
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ัก SUDIMA HOTEL ROTORUA
หรือเทียบเทา
รับประทานอาหารที่ปรุงแบบชาวเมารี พรอมชมโชวการแสดงของชาวพื้นเมืองเมารี
โรโตรัว – ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม – อ็อคแลนด - ไครสทเชิรช
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางจากทะเลสาบโรโตรัวผานฟารมเลี้ยงแกะ ฟารมกวาง ฟารมวัว และเนินเขานอยใหญสูเมือง
ไวโตโมที่มถี ้ําหนอนเรืองแสงอันเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชอื่ เสียงจากนั้นนําทานเขา
ชม ถ้ําหนอนเรืองแสงไวโตโม (WAITOMO CAVES) ถ้ําที่มีหนอนเรืองแสง
เปลงประกายระยิบระยับเปนลาน ๆ ตัว ดั่งดวงดาวบนทองฟายามค่ํา
คืน
นับเปนปรากฏการณทางธรรมชาติที่หาดูไดยาก โดยไกดทองถิ่นจะนําทานนัง่ เรือ
เขาไปในถ้ําอันเงียบสงบอันเปนที่อยูของหนอนเรืองแสงและทานจะไดชมความ งดงามของถ้ําหินงอก
หินยอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเปนสถานทีท่ องเที่ยวยอดนิยมของนิวซีแลนดอีกแหงที่พลาดไมได
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบารบีคิว ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสูสนามบินภายในประเทศแหงเมืองอ็อคแลนด
ออกเดินทางจากอ็อคแลนดโดยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินที่
ถึงสนามบินเมืองไครสทเชิรช เมืองใหญอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด นําทานชม เมืองไครสทเชิรช
ที่ไดรับสมญานามวา “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผานชมสวนสาธารณะแฮกลีย ศาลาวาการ
ประจําเมือง ชมความงามของ แมน้ําเอวอน (AVON) ที่ไหลผานกลางเมืองอยางสงบเยือกเย็น เหมือน
ในสวนสาธารณะกลางเมืองผูดีไมมีผิด
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางเขาสูทพี่ ัก RENDEZVOUS CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเทา
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ไครสทเชิรช – แอชเบอรตั้น - ทะเลสาบเทคาโป - ชมอนุสาวรียสุนัข
ตอนแกะ – โอมารามา – ครอมเวล – ควีนสทาวน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
เดินทางสู เมืองแอชเบอรตัน เมืองที่อยูทุงราบแคนเทอรเบอรรีที่คนสวนใหญมี
อาชีพทําฟารมเลี้ยงแกะ หรือฟารมวัว ใหทานไดแวะชอปปงสินคาพื้นเมืองไมวา
จะเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว เซรั่ม ครีมลาโนลิน หรือจะชื้อของฝาก อาทิเชนตุกตา
แกะ เดินทางตอสู ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน้ําในทะเลสาบมีสี
เขียวอมฟาหรือบางทานเรียกวาทะเลสาบสีน้ํานม สีพิเศษนี้เกิดจากแรธาตุผสม
กับธารน้ําแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปไหลลงมาสูทะเลสาบ ชม
อนุสาวรียส ุนัขตอนแกะ ที่เจาของฟารมใหความสําคัญมากเพราะชวยเจาของ
ในการตอนแกะในฟารมอันกวางใหญ และใกลๆกันนั้นทานจะไดเห็นโบสถขนาด
เล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถที่เล็กที่สดุ ในประเทศนิวซีแลนดที่
ยังคงใชในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยูจากอดีตจนถึงปจจุบัน หากทานเขา
ไปดานในมองผานหนาตางออกมาดานนอกแลวทานจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่
สวยงามราวกับภาพวาด
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางผานชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแหงชาติ
เมาทคุก บริเวณเทือกเขาเซาทเทิรนแอลป ยอดเขาเมาทคุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะ
และธารน้ําแข็งปกคลุมตลอดป นําทานเดินทางผานเมืองโอมารามา เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผาน
เมืองครอมเวลล เมืองแหงสวนผลไม ใหทานไดแวะซื้อผลไมสด แหง และแปรรูปนานาชนิดของ
นิวซีแลนด จากนั้นเดินทางตอสู เมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเทา
ควีนสทาวน - เต อานาว – มิลฟอรดซาวน – ควีนสทาวน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
ออกเดินทางสูมิลฟอรดซาวน โดยผานทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเปนทะเลสาบที่
ใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ เขาสูเขตอุทยานแหงชาติมิลฟอรดซาวด
ผานเขตปาพรุ ปาเบญจพรรณ ทุงกวาง เขาสูว นอุทยานแหงชาติมิลฟอรด
ซาวด ( MILFORD SOUND) ในดินแดนสวนที่เปนฟยอรดแลนด (FIORD
LAND) ซึ่งถูกประกาศใหเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใตซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แหงในโลก
กลาวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเปนธารน้ําแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําใหน้ําทวมแทนที่กลายเปน
อาวลึกระหวางทางทานจะไดชมความงามที่สรางโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใส
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เที่ยง

ค่ํา

วันที่เจ็ด
เชา

เที่ยง

ค่ํา

วันที่แปด
เชา

เที่ยง

ราวกระจก เปนทะเลสาบที่ทานจะสามารถมองสะทอนภาพภูเขา ซึ่งเปนวิวอยูเบื้องลาง และใหทานดื่ม
น้ําแรบริสุทธิจ์ ากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ําตกที่มีความยิ่งใหญที่ CHASM
นําทานลองเรือสําราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ
ธรรมชาติโดยรอบ ตืน่ ตาตื่นใจกับภาพของสายน้ําตกอันสูงตระหงานของ
น้ําตกโบเวน ซึง่ มีความสูง160เมตรจากหนาผา ชมแมวน้ํานอนอาบแดดบน
โขดหินอยางสบายใจ พรอมรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟตบน
เรือ จากนั้นลองเรือกลับสูท าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโคชปรับอากาศกลับสู
เมืองควีนสทาวน
รับประทานอาหารค่ํา อาหารจีน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ กุงมังกรและเปาฮื้อทะเลใต
นําทานเขาสูที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเทา
ควีนสทาวน – ทะเลสาบวานากา – ฟอกซกลาเซียร
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูทะเลสาบวานากาโดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหวางทางที่เปนภูเขาสูง ผานไรองุน ที่
นํามาผลิตไวนที่มชี ื่อเสียงกอนเขาสูเมืองวานากา แวะชมเมือง
วานาการิมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยูอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทํา
ใหเปนเมืองที่มีทศั นียภาพที่สวยงามและนาอยูอีกเมืองของนิวซีแลนด จากนั้น
เดินทางตอไปยังเมืองฮาสทผานทะเลสาบและภูเขาสูงทีส่ วยงามเปนภาพที่
ทานจะประทับใจตลอดสองขางทาง
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
นําทานเดินทางสู ฟอกซ กลาเซียร ชมธารน้ําแข็งอีกแหงหนึ่งที่อยูในเวสตแลนด เนชั่นแนลปารก ทีม่ ี
ความสวยงามอยูในเขตปาฝนอีกแหงหนึ่งชมความมหัศจรรยของธารน้ําแข็งที่เคลื่อนลงมาอยางตอเนื่อง
ตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอยาง
ไมหยุด ธารน้ําแข็งสีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม
รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรม ( แบบตะวันตก )
นําทานเดินทางเขาสูท ี่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเทา
ฟอกซ กลาเซียร – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอัลไพน – ไครสทเชิรช
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนยกลางการผลิตหินสี
เขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันวาหินสีเขียวนี้จะชวยรักษาความสงบ แข็งแรง
และจะนําอํานาจมาสูต นและครอบครัว อิสระเชิญทานเลือกซื้อหยกเพื่อเปน
ของฝาก
รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก
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ค่ํา

วันที่เกา
เชา
......
.......
13.10 น.
20.25 น.

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟอาเธอรพาส (TRANZ ALPINE TRAIN ) ใหทานนั่งรถไฟทรานซอัลไพน
ระหวางทางผานชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลปแหงซีกโลกใตที่
ไดรับการกลาวขานวาเปนเสนทางซึง่ โอบลอมดวยภูเขาหิมะและตนไมหลาก
สีเปลื่ยนไปตามฤดูกาลทีส่ วยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะนารักยืน
เรียงรายเล็มหญาชื่นชมทิวทัศนอันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสอง
ขางทาง
รับประทานอาหารค่ํา ณ รานอาหารไทย
นําทานเดินทางเขาสูท ี่พัก RENDEZVOUS HOTEL CHRISTCHRUCH หรือเทียบเทา
ไครสทเชิรช - อ็อคแลนด – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
เดินทางสู อ็อคแลนด โดยสายการบินภายในประเทศ
ถึงสนามบินอ็อคแลนด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง ( อาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย )
ออกเดินทางตอสู กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 492
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ...
*************************************
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กําหนดการเดินทาง

อัตราคาบริการ
8 – 16, 22 – 30 สิงหาคม 2558
5 -13, 19 -27 กันยายน 2558

คณะผูเดินทาง

ราคารวมตั๋ว
สิงหาคม 58
กันยายน 58

ราคาไมรวมตั๋วเครื่องบิน
ระหวางประเทศ
(แตไดรวมตั๋วบิน
ภายในประเทศแลว)

109,900.- บาท
83,900.- บาท
99,900.- บาท
76,900.- บาท
89,900.- บาท
69,900.- บาท
83,900.- บาท
65,900.- บาท
14,900.- บาท
14,900.- บาท
1,500.- บาท
1,500.- บาท
ราคานี้ยังไมรวมคาวีซาเขาประเทศนิวซีแลนด วีซากรุป 3,190 บาท และ วีซาเดี่ยว 5,590 บาทและคาบริการ
ผูใหญ
เด็กพักกับ 1 ผูใหญ
เด็กพักกับ 2 ผูใหญมีเตียง
เด็กพักกับ 2 ผูใหญไมมีเตียง
หองพักเดี่ยวเพิ่มทานละ
ผูใหญ 3 ทานตอ 1 หอง ทานที่ 3 ลด

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน้ํามันของสายการบิน
*** การเดินทางในแตละครั้งจะตองมีผูโดยสาร จํานวน 15 ทานขึ้นไป หากผูโดยสารที่เปนผูใหญต่ํากวา 15 ทาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแลวยกเลิกการเดินทางไมสามารถคืนเงินคาตั๋วใหได (NO REFUND) เพราะเปนเงื่อนไขของตั๋วแบบหมูคณะ
*** บริษัทฯจะไมรับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกคาซื้อเองเพื่อตอเที่ยวบินหรือคาเดินทางตาง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินลาชา หรือจํานวน
ผูเดินทางไมครบตามจํานวน กรุปไมสามารถออกเดินทางได
*** หากทานตองการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมลของสายการบิน กรุณาแจงใหเราทราบในตอนจองทัวรหรือกอน
เดินทางอยางนอย 10 วัน เพื่อแจงใหสายการบินทราบแตจะไดตามที่ขอหรือไมขึ้นอยูกับสายการบินจะพิจารณาให
*** โรงแรมเกาะใตจะเปนแบบรีสอรทที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั้นเพื่อความปลอดภัยจาก
แผนดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซีแลนดเปนการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแตละวัน
*** กรณีลูกคามีวีซาอยูแลว หรือ มีบัตรอนุญาตใหเขา-ออก ประเทศ โดยไมตองยื่นวีซา เชน บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
หรือคืนคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น หากไมไดรับอนุญาตเขาประเทศ เนื่องจากเปนดุลพินิจของเจาหนาตรวจคนเขาเมือง

อัตรานี้รวม
 คาตั๋วเครือ
่ งบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเสนทาง โดยสายการบินไทย (TG ) และสายการบินภายในประเทศ เจท
สตาร (JQ) หรือ แอรนิวซีแลนด (NZ)บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไมไดแจงใหทราบลวงหนาเพราะ
ขึ้นอยูกับตารางการบินในแตละวัน
 คาโรงแรมที่พัก (สองทานตอหนึ่งหอง), คารถรับสงระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ
 คาอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ไดระบุในรายการ, คาภาษีสนามบินทุกแหงทีม
่ ี
 คามัคคุเทศกของบริษท
ั จากกรุงเทพฯที่คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท
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คาน้ํามันจากสายการบิน และคาภาษีสนามบิน ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ํามันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
อัตรานี้ไมรวม
 คาทําหนังสือเดินทาง, คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว
 คาวีซาประเทศนิวซีแลนด วีซากรุป 3,190 บาท ตอทาน(ยื่นพรอมกันทัง
้ คณะใชระยะเวลาในการยื่นวีซา 15 วันทํา
การ และเขาประเทศนิวซีแลนดพรอมกัน หรือขึ้นอยูกับเอกสาร) วีซาเดี่ยว 5,590 บาทตอทาน
 กรณีทต
ี่ องมีแปลเอกสารเปนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ตองขอเก็บคาแปลเอกสารเพิ่มตางหากจากคาวีซา
 คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัมตอทาน)
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาเครื่องดื่มและคาอาหารทีส
่ ั่งเพิ่มเอง
 คาอาหารที่ไมไดระบุไวในรายการ คาโทรศัพท คาซักรีด ฯลฯ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
 คาทิปคนขับรถของนิวซีแลนดตามธรรมเนียมควรจาย 2 เหรียญตอวัน ตอคน สวนคาทิปคนยกประเปาที่โรงแรมไม
มีเพราะควรยกกระเปาดวยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสวนใหญไมมีพนักงาน
ยกกระเปาเพียงพอ
 ไมมีแจกน้ําดื่มบนรถ
 ไมรวมคาอินเตอรเน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสวนใหญโรงแรมจะขายอินเตอรเน็ตเน็ตคิดเปนชั่วโมง
การยกเลิก
 แจงลวงหนาไมนอยกวา 50 วัน กอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 แจงลวงหนา 21-49 วัน กอนเดินทาง หักคามัดจําทานละ 20,000 บาท


 แจงลวงหนา 15- 20วัน กอนเดินทาง หักคาคาใชจาย 50% จากราคาทัวร
 แจงลวงหนา 1-14 วัน กอนเดินทาง จะไมมีการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด รวมถึงหากยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูก
ปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทัง้ หมด
เอกสารในการขอวีซา
 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน
 รูปถาย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึ่งหรือ 2 นิ้ว
 สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี)
 ใบรับรองการทํางานของบริษท
ั ที่ทํางานอยู (ใชภาษาอังกฤษเทานั้น) สําเนาทะเบียนการคาถาเปนเจาของกิจการ
- ประวัตกิ ารทํางานควรระบุระยะเวลาทํางานทั้งหมด รวมถึง ชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท

ขาราชการจะตองมีจดหมายรับรองจากตนสังกัด และสําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชุด
 หลักฐานการเงิน ใชสําเนาสมุดบัญชีออมทรัพยหรือฝากประจํา ยอนหลัง 6 เดือน หรือ statement
ยอนหลัง 6 เดือน (การยื่นวีซาใชเวลาประมาณ 12 -15 วัน ทําการขึ้นอยูกับสถานฑูต)
 เด็กอายุต่ํากวา 16 ป จะตองมีหนังสือยินยอมจากผูปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ
ตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตองมีหนังสืออนุญาตทั้งบิดาและมารดา พรอม
เอกสารสําเนา ทะเบียนบาน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา
 หลักฐานประวัตก
ิ ารศึกษา (สําหรับเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณีปดเทอม
ใชสําเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบตั ร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน
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ใบเปลี่ยนชื่อ (ถามีสําคัญมาก)
 กรณีถาเปนครอบครัวทีม
่ ีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไมเกิน 20 ป เดินทางดวยกันสามารถยื่นวีซารวมกันไดเปนวี
ซาครอบครัว
 กรุณาใสหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดลงในสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบาน
 หากทานตองการใชหนังสือเดินทางไปประเทศอื่นกอนเดินทางกับเรา กรุณาแจงเจาหนาที่เพราะหากยื่นหนังสือเดิน
ทางเขาไปในสถานทูตแลวไมสามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจนกวาจะถึงกําหนดวันออกวีซา
 ระยะเวลาในการยื่นวีซาประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเขาสถานทูตแลวไมสามารถดึง
ออกมาจากสถานทูตไดจนกวาจะถึงวันกําหนดรับเลม
หากมีการใชเลมเดินทางไปประเทศอื่นกอน
จําเปนตองแจงใหเราทราบกอนยื่นวีซาแลวถายเรคคอรดการเดินทางใหทางบริษทั ทั้งเลมเพื่อยื่นเปนวีซา
เดี่ยวเทานั้นแลวตองมีเวลานําเลมพาสปอรตเขาไปติดผลวีซาโดยใชเวลา 5วันทําการในการมาแปะผลวี
ซา หากทานไมแจงใหทราบ บริษัทฯจะไมรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิน้
กรณีถูกปฎิเสทวีซา
 1. หากทานถูกปฏิเสธการออกวีซา ทางบริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด หรือ หากตองการยื่น
คํารองขอวีซาใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหม พรอมเตรียมเอกสารชุดใหมทุกครั้ง
 2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซาลาชาไมทันกําหนดวันเดินทาง สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลว
และทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
 3.
หากทางสถานทูตแจงวาเหตุผลในการปฏิเสธการออกวีซาอันเนือ่ งมาจากการใชหลักฐานปลอม บิดเบือน
ขอเท็จจริง หรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเทีย่ ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทงั้ หมด
 4. กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว ทางบริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการแจงสถานทูตยกเลิกวีซา
ของทาน ขึน้ อยูกับทางบริษทั ฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด
เงื่อนไขสําคัญของการพิจารณาวีซา
การพิจารณาอนุมัติวีซานั้นขึ้นอยูกับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เปนแคตัวแทนยื่นวีซาไมสามารถแทรกแซง
การพิจารณาของสถานทูตได ซึง่ ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีม่ ีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเทานั้น
กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไวขางตนใหครบตามทีก่ ําหนดเพื่อความสะดวกของทานเองในการยื่นขอวีซา


**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรบั ยื่นวีซา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแลวพบวา ไมตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุป***

*** วีซากรุป วีซาจะไมติดในเลมพาสปอรต และตองเดินทางไป-กลับ พรอมกรุปเทานั้น***
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โปรดกรอกรายละเอียดเปนภาษาอังกฤษใหครบถวน เพื่อประโยชนในการยื่นวีซาของทาน
(ขอมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอรมวีซา สําคัญมาก ขอใหทุกทานตอบความจริง แลวสงกลับใหเจาหนาที)่
1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.) ...........................................................................................
2. วัน-เดือน-ปเกิด .......................................... อายุ .................... ป สถานที่เกิด ................................................
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ...................................................................................
4. ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ ิดตอไดสะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย ..................
โทรศัพทบาน ..................................................... มือถือ .....................................................
5. อาชีพปจจุบัน .............................................. ตําแหนง .....................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน หรือรานคา ......................................................................................................................
ที่อยู. ......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพทที่ทํางาน ................................................ โทรสาร .........................................
6. สถานภาพ (.....) โสด (.....) สมรส (.....) หยา (.....) มาย (.....) อยูก ินฉันสามี-ภรรยา (.....) แยกกันอยู
ถาสมรสแลว กรุณากรอกรายละเอียดของคูสมรส
ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................... วัน-เดือน-ปเกิด ........................................
ที่อยูปจจุบัน (ทีต่ ิดตอไดสะดวก) ...........................................................................................................................
โทรศัพทที่บาน ...................................................... มือถือ ...................................................
7. บุคคลที่จะเดินทางไปดวยกัน กรุณาระบุ
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................ ความสัมพันธ ............................
8. กรณีเปนนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ..................................................................................
ที่อยู ...........................................................................................................................................โทรศัพท ......................
9. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย
เคย ประเทศ............................................................
(ขอนี้สําคัญมาก หากขอมูลไมตรงตามความเปนจริงจะมีผลทําใหสถานทูตปฏิเสธวีซาหรือออกไมทันวันเดินทาง)
ขอมูลสวนตัวเพิ่มเติม
10. ประเภทหองพัก (จัดหองพัก)
10.1 หองพักผูใหญ 2 ทาน (TWN / DBL) ............หอง
10.2 หองพัก 1 เด็กพักกับ 1 ผูใหญ……..หอง
10.3 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (มีเตียง)
10.4 หองพัก 1 เด็กพักกับ 2 ผูใหญ…….....หอง (ไมมีเตียง)
10.4 หองพักผูใหญ 3 ทาน (TRP) เตียงเสริม ………..หอง
10.5 หองพัก 1 ทาน (SGL) ………หอง
11. อาหาร
ไมทานเนื้อวัว
ไมทานเนื้อหมู
ไมทานสัตวปก
ทานมังสาวิรัส
อืน่ ๆ............................................................
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออรคิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถามี) ..................................................
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