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วันแรก
15.30 น.

18.10 น.

วันที่สอง
06.30 น.
09.45 น.
14.45 น.

ชคา่

วันที่สาม
เช้า

เที่ยง

กรุงเทพฯ – ซิ ดนี ย์
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 6 แถว
N เคาน์ เตอร์สายการบิ นแควตัส แอร์เวย์ (QF) เจ้าหน้าทีค่ อยต้อนรับและบริการเอกสารการ
เดินทาง
นําท่านเดินทางสู่ นครซิ ดนี ย์ โดยเทีย่ วบินที่ QF024 (เพื่อแวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน)
ไปประเทศนิวซีแลนด์
ซิ ดนี ย์ – ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบเตอานาว
เดินทางถึงท่าอากาศยานฟอร์ดสมิ ทธ์ นครซิ ดนี ย์ ประเทศออสเตรเลีย เปลีย่ นเทีย่ วบิน
ออกเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบินแควนตัส โดยเทีย่ วบินที่
QF121
ถึงสนามบินเมืองควีนส์ทาวน์ เกาะใต้ ประเทศนิ วซีแลนด์ นํ าท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคน
เข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเตอานาว (TE ANAU) (230
กิโลเมตร) เมืองท่องเทีย่ วทีส่ ําคัญเป็ นประตูสู่ FIORD LAND ทางซีกโลกใต้ ซึ่งเป็ นทะเลสาบที่
ใหญ่ เป็ นอันดับ 2 ของประเทศ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั DISTINCTION TE ANAU HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://www.distinctionhotelsteanau.co.nz/
เตอานาว – มิ ลฟอร์ดซาวน์ – อุทยานแห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ – ล่องเรือสาราญ
MILFORD MONARCH CRUISE – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ ผ่านเขตป่ าพรุ ป่ าเบญจพรรณ ทุ่งกว้า ง เข้าสู่ วนอุท ยาน
แห่งชาติ มิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนทีเ่ ป็ นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD
LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขัว้ โลกใต้ซ่งึ มีในลักษณะนี้เพียง 2
แห่งในโลก กล่าวคือภูมปิ ระเทศแบบทะเลที่เคยเป็ นธารนํ้ าแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทําให้
นํ้าท่วมแทนทีก่ ลายเป็ นอ่าวลึกระหว่างทางท่านจะได้ชมความงามทีส่ ร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ
MIRROR LAKE ทะเลสาบทีใ่ สราวกระจก เป็ นทะเลสาบทีท่ ่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา
ซึ่งเป็ นวิวอยู่เบื้องล่า งและแวะชมนํ้ าตกที่มคี วามยิง่ ใหญ่ท่ี CHASM นาท่านล่ องเรือสาราญ
MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ทัง้ ยอดเขา MITRE
PEAK สัญลักษณ์ของมิลฟอร์ดซาวน์ มีลกั ษณะเหมือนหมวกของนักบวช สูง 162 เมตร ตื่นตา
ตื่นใจกับภาพของสายนํ้าตกอันสูงตระหง่านของ นํ้ าตกโบเวน (BOWEN FALLS) ซึ่งมีความสูง
160เมตรจากหน้าผา ชมแมวนํ้านอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ
รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟต์บนเรือ
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บ่าย
คา่

วันที่สี่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

จากนัน้ ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์
(ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 4 ชัวโมงครึ
่
ง่ )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ! กุ้งล๊อบเตอร์นิวซีแลนด์และหอยเป๋าฮื้อ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://www.novotel.com/gb/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml
ควีนส์ทาวน์ – แอร์โรว์ทาวน์ – นัง่ เรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีค ฟาร์ม
( ชมโชว์ตดั ขนแกะ, สุนัขต้อนแกะ ) – นัง่ กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค
(เล่นลูจจ์ฟรี!)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ ารัก ที่ในสมัยโบราณนัน้ เป็ นเมืองแห่งการ
ขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเทีย่ วชม ท่านจะ
ได้ชมเหมืองทองเก่า และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม
โดยการ นัง่ เรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มอี ายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อนั งดงาม
ของทะเลสาบวาคาทีปูและเมือง ควีนส์ทาวน์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการ
สาธิตการตัดขนแกะและโชว์สุนขั ต้อนแกะจากฟาร์มพืน้ เมือง ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อิสระท่านช้อปปิ้ งใน
เมืองควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมทีน่ ่าสนใจ คือนังเรื
่ อเร็ว SHOTOVER JET สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.
1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็ นเรือที่ได้รบั การออกเเบบเป็ น
พิเศษ ลําตัวทําด้วยอลูมเิ นียมอย่างหนาแน่ น เเล่นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รบั การ
ยอมรับจากทัวโลก
่
(การนัง่ เรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็ นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวมอยู่ใน
ค่ าบริ ก ารทัวร์ ส าหรับท่ านที่ ส นใจ กรุณ าติ ด ต่ อ หัว หน้ า ทัว ร์ จากนัน้ นํ า ท่านเดินทางสู่
ยอดเขาบ็อบส์พีค นัง่ กระเช้ากอนโดล่า ดื่มดํ่ากับความสวยงามของเมือง สวยริมทะเลสาบ
บนบ็อ บส์พีค ต่ อ ด้ว ยความสนุ ก สนานกับ การเล่ น ลู จ จ์ต ามทางคดเคี้ย วผ่า นอุ โ มงค์อ ัน สุ ด
หวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลมื ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่าน
ละ 1 รอบ )
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร – บุฟเฟต์บน SKYLINE QUEENSTOWNS ท่ามกลาง
บรรยากาศสุดโรแมนติ ก
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://www.novotel.com/gb/hotel-5308-novotel-queenstown-lakeside/index.shtml
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วันที่ห้า

เช้า

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่หก
เช้า

ควีนส์ทาวน – สะพานคาวารัว (ชมการกระโดดบันจีจ้ ม)
ั ๊ – เมืองครอมเวลล์ –
ร้านผลไม้ป้าโจนส์ – ช่องเขาลิ นดิ ส – แมกเคนซี – เม้าคุกส์ –
ล่องเรือทัสมานชมธารน้าแข็ง – โอมาราม่า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว สะพานประวัตศิ าสตร์ทอ่ี ยู่ห่างจากไปเมืองควีนส์ทาวน์เพียง
23 กม. สะพานนี้พาดผ่านแม่น้ําคาวารัว สามารถมองเห็นความสวยงามของแคนยอนและแม่น้ํ า
คาวารัวอยู่เบื้องล่าง มีทวิ ทัศน์งดงามมากโดยเฉพาะฤดู ใบไม้ร่วง เต็มไปด้วยสีสนั ของใบไม้ท่ี
เปลี่ยนสีท่เี ติมให้ภูเขาโดยรอบเป็ นสีเหลือง ที่น่ี ยังถือเป็ นจุดกําเนิดของการเล่นโดดบันจี้แห่ง
แรกและมีชอ่ื เสียงของโลก นําท่านเดินทางสู่เมืองครอมเวลล์ (Cromwell) เมืองเล็กๆที่อยู่ทาง
เกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นแหล่งรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรและยังได้รบั สมญานาม
ว่า เป็ นเมืองแห่งผลไม้ ของประเทศนิวซีแลนด์อกี ด้วย แวะ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ (Jones’s Fruit
Stall) ก็เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ในเมืองครอมเวลล์ ที่ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องแวะเยี่ยมเยือนกัน
ภายในสวนผลไม้ป้าโจนส์น้มี ผี ลไม้หลากหลายชนิด ไว้ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อ จากนัน้ นํ าท่าน
เดิน ทางผ่ า น ช่ อ งเขาลิ น ดิ ส (Lindis Pass) ซึ่ง เป็ น จุ ด เชื่อ มต่ อ ระหว่า งเขตแมกเคนซี
(Mackenzie Country) กับตอนกลางของเขตโอทาโก (Central Otago) ภูมปิ ระเทศแถบนี้อาจคุน้
ตาเพราะเป็ นฉากในหนัง The Loard of The Ring ในฉากของเขามิสตีท่ลี ้อมรอบเมืองเรเวน
เคลล์ทอ่ี ยู่ของชาวเอลฟ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านสู่ ทะเลสาบทัสมาน (GLACIER EXPLOLER CRUISE ) ที่ท่านจะได้สมั ผัสกับความ
มหัศจรรย์ของธารนํ้ าแข็งที่เป็ นรูปทรงต่างๆ ใกล้ชดิ พร้อมทัง้ คําบรรยายจากไกด์ เนื่องจาก
ภาวะโลกร้อนทําให้กอ้ นนํ้าแข็งละลายมากขึน้ ทุกปี ดังนัน้ รูปทรงของก้อนนํ้าแข็งจะแตกต่างกัน
ออกไปในแต่ละปี จากนัน้ เดินทางสู่เมือง โอมาราม่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั COUNTRYTIME HOTEL OMARAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
http://www.countrytimehotel.co.nz/
เมืองโอมาราม่า – ทะเลสาบปูคากิ – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ –
โบสถ์ CHURCH OF GOOD SHEPHERD – เมืองไครสต์เชิ รช์ ( ชมเมือง )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ าน แวะถ่ า ยภา พย อด เขา เม้ า ส์ คุ้ ก ที่ ท ะเล สาบปู ค ากิ นํ าท่ า นเ ดิ น ท าง ต่ อ สู่
ทะเลสาบเทคาโป ที่ผนื นํ้ ามีสรเขียวอมฟ้ า สีพเิ ศษนี้เกิน จากแร่ธาตุผสมกับธารนํ้ าแข็งของ
ภู เ ขาที่มีหิม ะปกคลุ ม ตลอดปี ไ หลลงมาสู่ ท ะเลสาบ ชมอนุ ส าวรี ย์สุนั ข ต้ อ นแกะ ที่ช าว
นิวซีแลนด์ท่ที ําฟาร์มให้ ความสําคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอันกว้าง
ใหญ่ และ ใกล้ๆกันนัน้ ท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD
โบสถ์ทเ่ี ล็กทีส่ ุดในประเทศนิวซีแลนด์ทย่ี งั คงใช้ในการการ ประกอบพิธที างศาสนาอยู่ หากท่าน
เข้าไปด้านในสามารถมองผ่านหน้ า ต่าง ออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับ วิวของ
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เช้า
04.00 น.
06.55 น.
08.30 น.
09.50 น.
16.40 น.

ทะเลสาบเทคาโปและยอดเขา ทีส่ วยงาม เดินทางต่อไปยังเมืองแอชเบอร์ตนั ้ ที่เต็มไปด้วยฟาร์ม
เลีย้ งแกะ พร้อม ให้ท่านได้แวะซื้อผลิตภัณฑ์ท่ผี ลิตจากครีมบํารุงผิว ไม่ว่าจะเป็ นลาโนลีน ครีม
หรือโลชันบํ
่ ารุงผิว จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองไคร้สท์เชิรช์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิ รช์ ที่ได้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ”
เมืองนี้เป็ นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็ นเมืองที่มกี ารพัฒนาความทันสมัย
หากแต่ยงั คงความงามของ ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็นเมืองที่
สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทวเมื
ั ่ อง เป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั อิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง และยังได้ร
รับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็ น 1 ใน 10 เมืองทีน่ ่าอยู่ประจําปี 2013อีกด้วย ท่านจะ
ได้ชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาด ใหญ่ท่รี ่มรื่นเขียวขจีซ่งึ ใกล้ๆกันนัน้ จะมี
พิพธิ ภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็ นมาของ ชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้
ในเมืองยังมี แม่น้าเอว่อน (AVON) สายยาวทีไ่ หลผ่านสวนสาธารณะ และกลางเมืองอย่างสงบ
เยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้ าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้ า เหมือนใน
สวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ีไม่มีผดิ จากนัน้ นํ าท่านเดินช้อปปิ้ งย่านร้านค้าในเมืองที่เรียกว่า
RESTART ได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SUDIMA CHRISTCHURCH AIRPORT HOTEL
http://www.sudimahotels.com/locations/christchurch-airport/
ไคร้สท์เชิ รช์ – ซิ ดนี ย์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ( แบบข้าวกล่อง )
นําท่านเดินทางสู่สนามบิ นเมืองไคร้สท์เชิ รช์ อาคารระหว่างประเทศ
ออกเดินทางสู่ ซิดนียป์ ระเทศออสเตรเลีย (แวะเปลีย่ นเทีย่ วบิน) โดยสายการบินแควนตัส
เทีย่ วบินที่ QF138
ถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
เดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิ นแคนตัส เที่ยวบิ นที่ QF023
เดินทางถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ…
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อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง:

เมษายน

11 - 17

ท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็ก อายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ
ผูใ้ หญ่ 3 ท่านพักห้องเดียว ท่านที่ 3 ลด

ราคารวมตั ๋ว
96,900
87,500
82,500
72,900
13,000
1,500

ราคาไม่รวมตั ๋ว
62,500
56,500
53,500
46,900
13,000
1,500

หมายเหตุ
 การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึน้ ไป
 ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสมเนื่องจากการผกผันของราคาค่านํ้ามันเชื้อเพลิงที่อาจเกิดขึ้นได้ในภายหลัง
การออกราคานี้
อัตรานี้ รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน และเส้นทางตามระบุ
ในรายการเท่านัน้
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ํามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 10 มกราคม 2561 หากทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิม่ จากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตามความเป็ นจริง
์
 ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการทีร่ ะบุเท่านัน้
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางนํ้าหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง นํ้าหนักไม่เกิน 7 กก.
( สําหรับสายการบินภายในประเทศ 23 กก. / ท่าน )
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน
ท่านละ 5,000,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
 หัวหน้าทัวร์ ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ ว คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
 ฟรี นํ้าดื่ม วันละ 1 ขวด
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุป๊ 3,150 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหาร ที่สงเพิ
ั ่ ม่ เติมจากรายการที่
ทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
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ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด กระเป๋ า 2 ใบ ไม่เกิน คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าเดี่ยว 5,590 บาท
ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีก่ ลับเข้าประเทศ
ค่าภาษีท่องเทีย่ ว หากมีการเรียกเก็บเพิม่

เงื่อนไขการเดิ นทาง
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
15 วัน
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิต้อ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คนื เงินค่าทัวร์ทช่ี าํ ระมาแล้ว
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทเ่ี กิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
เท่านัน้ เช่น ค่ามัดจําตั ๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่าในกรณีทย่ี ่นื วีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การชาระเงิน
 ส่งใบจองทัวร์และชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันทีจ่ อง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป ออสเตรเลีย นิ วซีแลนด์ ท่านละ 20,000 บาท
o ญีป่ ่ นุ จีน เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ พม่า ไต้หวัน ท่านละ 10,000 บาท
 ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดล่วงหน้า 14 วันก่อนเดินทาง
 ช่วงเทศกาล หรือ High Season (เทศกาลปี ใหม่ ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน และตลอดเดือนตุลาคม ต้องชําระ
ล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง)
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินส่วนทีเ่ หลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งื่อนไข และขอ
สงวนสิทธิในการคื
นเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
์
 เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชีของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-21 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59-45 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 20-15 วัน
 ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
 ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14-07 วัน
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 คืนเงินมัดจําทัง้ หมด

 หักเงินมัดจํา 50%/ท่าน

 หักเงินมัดจํา 100%/ท่าน

 หักเงินค่าทัวร์ 50%/ท่าน
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ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-14 วัน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 29-20 วัน
ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 07-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
กรณีต ั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ หรือตั ๋ว NON-REFUND
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
ช่วงเทศกาล ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 13-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 75%/ท่าน
ตลอดเดือนเมษายน ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 19-วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 90%/ท่าน
หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้
ทันตามกําหนดเวลา ทางบริษทั ฯ ขอคิดค่าใช้จ่ายเพิม่ คือค่าวีซ่า และค่าเปลีย่ นชื่อตั ๋วเครื่องบินเท่านัน้ ทัง้ นี้ต้องไม่อยู่
ในเงื่อนไขตั ๋วทีไ่ ม่อนุญาตให้เปลีย่ นชื่อ และไม่อนุญาตให้คนื บัตรโดยสาร
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รบั การพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึง่ การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือการยกเลิกพร้อมกันทัง้ หมด ให้
ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาทีย่ กเลิกดังกล่าวข้างต้น และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
ในกรณีทท่ี ่านไม่แน่ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าจากทางสถานฑูต ทางบริษทั ฯขอแนะนําให้ท่านยื่นวีซ่าแบบ
เดีย่ ว ซึง่ จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยื่นวีซ่าแบบกรุ๊ป
 หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งสถานฑูตได้พจิ ารณาแล้ ว ทางบริษทั ฯ ถือว่าท่าน
ต้องยกเลิกการเดินทางโดยปริยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
การขอเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทาง
 หากผูเ้ ดินทางมีความประสงค์จะขอเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง สามารถทําได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ดังนี้
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 21 วัน ในช่วงปกติ
o ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ HIGH SEASON (เทศกาลปี ใหม่, ตรุษจีน,
ตลอดเดือนเมษายน, พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม)
ตั ๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีน่ งของกรุ
ั่
๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผู้กําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯ ไม่
สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ และหาก ท่านไม่แน่ ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบ
กับเจ้าหน้าทีฯ่ เพื่อยืนยัน ในกรณีทต่ี ั ๋วเครื่องบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่ก่อนทีท่ ่านจะชําระเงินค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิน
 การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีต ั ๋วกรุ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%, ออสเตรียนแอร์
ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการสะสมไมล์
ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทัง้ หมด เป็ นสิทธิของสายการบิ
นเท่านัน้
์
ค่าธรรมเนี ยมน้ามันเชื้อเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีท่ างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่ ่าสุดที่มกี ารปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึน้ ราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิม่ ทีท่ างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บตามความ
์
เป็ นจริง ณ วันทีอ่ อกตั ๋ว
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โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีท่ที ่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ขึน้ อยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึง่ มักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต่ ้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในนิว ซีแลนด์จะไม่มเี ครื่อ งปรับ อากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณ หภูมิต่ํา เครื่องปรับอากาศ ที่มจี ะ
ให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
 ในกรณีท่มี กี ารจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอ สงวนสิทธิ ์ ในการ
ปรับเปลีย่ น หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมอาจมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัด และไม่มอี ่างอาบนํ้า ซึ่ง
ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ แตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความ
สะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบินคือ 30 กิโลกรัม (สําหรับผู้โดยสารชัน้
ประหยัด) หากสัมภาระมีน้ําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิ ์เรียกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ ได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีท่ างสายการบินอนุ ญาตให้นําขึ้นเครื่องได้ 1 ใบความยาวไม่เกิน 56 เซนติเมตร (22 นิ้ว) ความกว้างไม่
เกิน 45 เซนติเมตร (18 นิ้ว) ความหนาไม่เกิน 25 เซนติเมตร (10 นิ้ว) ซึ่งขนาดนี้รวมล้อ มือจับและกระเป๋ าด้านข้างแล้ว
นํ้าหนักสัมภาระถือขึน้ เครื่องจะต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม (15 ปอนด์)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ ้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
เอกสารในการขอวีซ่านิ วซีแลนด์
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และ มีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี วีซ่า
ประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั วิ ซี ่า
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ หน้ าตรงพื้นหลังเป็ นสีขาวเท่านัน้ ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง้ 2 รูป
3. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ-นามสกุล / สําเนาทะเบียนสมรส /
สําเนาใบหย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีทอ่ี ายุตงั ้ แต่ 15 ปี ขน้ึ ไปและยังศึกษาอยู่ ถึงแม้มบี ตั รประชาชนแล้วทางสถานทูตขอ
สําเนาสูตบิ ตั รด้วย)
4. หนังสือรับรองการทางานจากบริษทั ทีท่ ่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตําแหน่ ง , อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ท่เี ริม่ ทํางานกับบริษทั นี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากนัน้ จะ
กลับมาทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
5. กรณีทเ่ี ป็ นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริ ษทั ฯที่ คดั สาเนาไว้ไม่
เกิ น 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
6. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงินฝากประจา ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดท การเงิน
เดือนปัจจุบนั ด้วย) ควรเลือกเล่มทีม่ กี ารเข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ และมีจาํ นวนไม่ต่าํ กว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ
การเงินเพียงพอทีจ่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมลิ าํ เนา ในกรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้
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7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายให้ บุคคล ในครอบครัวด้วย (สถานทูตไม่รบั
บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )
กรณีทบ่ี ริษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6แล้วทาง
บริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของผู้เดินทาง โดยระบุ
รายชื่อผูเ้ ดินทางและเหตุผล ทีจ่ ดั การเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีทเ่ี ป็ นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านัน้ พร้อมสําเนาบัตรนักเรียน /นักศึกษา
ด้วย
กรณีทเ่ี ด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดาหรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้อง
ทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยทีบ่ ดิ า, มารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอหรือ เขต โดยมีนายอําเภอ หรือผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและตรา
ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รบั พิ จารณาการขอวีซ่าในกรณี ที่เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี มิ ได้มี
บิดาหรือมารดา ฝ่ ายหนึ่ งหรือฝ่ ายใดร่วมเดิ นทางด้วย
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศประเทศนิวซีแลนด์ เป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมที่ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
เมื่อท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชี ของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะขอถือ
ว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจี ่ ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศทีร่ ะบุเท่านัน้
การปฏิเสธวีซ่า อันเนือ่ งมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงิน
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