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วันแรก
12.30 น.

15.30 น.
18.55 น.
19.45 น.

วันทีสอง
09.30 น.

เทียง
บ่าย

กรุงเทพฯ – สิ งคโปร์ – ไครส์เชิ รช์
คณะพร้อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน เคาน์ เตอร์ K
สายการบิ นสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าทีของบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและ
สัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ ประเทศสิ งคโปร์ โดย สายการบินสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที SQ 977
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ ชางฮี ประเทศสิ งคโปร์ เพือแวะเปลียนเครือง
เหินฟ้ าสู่ เมืองไครส์เชิ รช์ ประเทศนิ วซีแลนด์ โดยสายการบินสิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที
SQ 297
ไครส์เชิ รช์ – ไครส์เชิ รช์ (เทียวชมเมือง) – ทะเลสาบเทคาโป –
อนุสาวรียส์ นุ ัขต้อนแกะ
เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิ รช์ นําท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี าร
ทางศุลกากร นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิ รช์ ทีได้รบั สมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอก
เกาะอังกฤษ” เมืองนีเป็ นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็ นเมืองทีมีการพัฒนา
ความทันสมัยหากแต่ยงั คงความงามของ ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็น
เมืองทีสวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทวเมื
ั อง เป็ นเมืองทีได้รบั อิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง และ
ยังได้รบั การคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็ น 1 ใน 10 เมืองทีน่ าอยูป่ ระจําปี 2013อีกด้วย
ท่านจะได้ชม Riccarton House and Brush เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมทีมีเอกลักษณ์ของประเทศ
นิวซีแลนด์ประกอบด้วยอาคารประวัตศิ าสตร์ 2 แห่งล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะทีสวยงามและ
สวนสวยล้อมรอบด้วยแม่นําเอวอนและตังอยู่ท่ามกลางป่ าพุ่มไม้พนเมื
ื องทีมีต้นไม้ Kahikatea
อายุมากกว่า 600 ปี และนํ าท่านไป สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาด ใหญ่ทร่ี มรืน
เขียวขจีซงใกล้
ึ ๆกันนันจะมีพพิ ธิ ภัณฑ์แคนเทอเบอรี ทีบอกเล่าเรืองราวความเป็ นมาของ ชาว
นิ ว ซีแ ลนด์ใ ห้ท่า นได้เ รียนรู้ ในเมือ งยัง มี แม่ นํ าเอว่ อ น (AVON)
สายยาวทีไหลผ่า น
สวนสาธารณะ และกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนําทีไหลเอือย มี
กิงหลิวระย้าอยู่เหนือนํ า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผูด้ ี จากนันนํ าท่านเดินช้อปปิ งย่าน
ร้านค้าในเมืองทีเรียกว่า RESTART ได้อกี ด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํ าท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึงเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเมาท์
คุกละลายสู่ทะเลสาบจนทําให้มสี เี ทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที
เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุง่ หญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันทีจะทําให้ทา่ นประทับใจมิรลู้ มื
นํ า ท่า นชม ทะเลสาบเทคาโป พร้อ มชม อนุ ส าวรี ย์สุนั ข ต้ อนแกะ และโบสถ์คนเลียงแกะ
GOOD SHEPHERD ริมทะเลสาบ เป็ นโบสถ์เล็กๆ น่ ารักทีปั จจุบนั ยังใช้ประกอบพิธกี รรมต่างๆ
อยู่ หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ ของนิวซีแลนด์
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คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารญีปุ่ น
นําท่านเข้าสู่ทีพัก PEPPERS BLUEWATER RESORT HOTEL, TAKAPO หรือ เทียบเท่า
http://www.peppersbluewater.co.nz

วันทีสาม

ทไวเซิ ล – ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ป้าโจนส์ –
ชมการกระโดดบันจีจัมทีสะพานคาวารัว – แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองทีล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบทีมีทวิ ทัศน์อนั งดงาม
ตลอดปี เป็ นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ทีสวยงามและมีชอเสี
ื ยงทีสุดในนิวซีแลนด์ ซึง
เต็มไปด้วยกิจกรรมทังกีฬา และการผจญภัยทีโลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย นําท่าน
แวะซือผลไม้ที เมืองครอมเวลล์ แหล่งผลิตผลไม้ทสํี าคัญของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ ล
พีช แพร และเชอร์รี แวะซือผลไม้ ณ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ ทีมีพนที
ื ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่
โดยมีผลผลิตจากผลไม้กว่า 15 ชนิด โดยมีจํานวนแอปเปิ ลและพีชมากทีสุด แต่ผลไม้ททํี ารายได้
ให้มากทีสุดคือเชอร์รี สําหรับผลไม้ของสวนผลไม้ป้าโจนส์นีจะมีราคาไม่แพงและสดใหม่ จากนัน
นําท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว ถ่ายรูปทีสะพานประวัตศิ าสตร์ ซึงสถานทีแห่งนีเป็ นต้นกําเนิด
ของการเล่นบันจีจัมแห่งแรกของโลก ชม การกระโดดบันจีจัม กีฬาทีท้าทาย วัดใจคนกล้า ซึงมี
ความสูงถึง เมตร ใช้เวลาในการเล่น นาที (ท่านทีสนใจกระโดดบันจีจัม สามารถติ ดต่อ
หัวหน้ าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี ไม่รวมอยู่ในค่าบริ การทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
จากนันชม เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ ารัก ทีในสมัยโบราณนันเป็ นเมืองแห่งการขุดทอง
ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเทียวชม ท่านจะได้ชม
เหมืองทองเก่าและถ่ายรูปเป็ นทีระลึกได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทีพัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL,
QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว
https://www.rydges.com

เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

วันทีสี
เช้า

เทียง

ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มโชว์ –
นังกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) – ควีนส์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นังเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ทีมี
อายุ เ กือ บ
ปี ชมทิว ทัศ น์ อ ัน งดงามของทะเลสาบวาคาที ปู แ ละเมือ งควีน ส์ ท าวน์ ใน
บรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะและโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์ม
พืนเมือง ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
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บ่าย

คํา

วันทีห้า
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อสิ ระท่านช้อปปิ งในเมือง
ควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมทีน่ าสนใจ คือนังเรือเร็ว SHOTOVER JET สร้างขึนในปี ค.ศ.
มีผมู้ าท้าทายความหวาดเสียวนีแล้วกว่า ล้านคน เป็ นเรือทีได้รบั การออกเเบบเป็ นพิเศษ ลําตัว
ทําด้วยอลูมเิ นียมอย่างหนาแน่ น เเล่นด้วยความเร็วสูง ตืนเต้นเร้าใจ ซึงได้รบั การยอมรับจากทัว
โลก (การนังเรือเจ็ทโบ๊ทซึ งเป็ นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้ จ่ายนี ไม่รวมอยู่ในค่าบริ การทัวร์
สําหรับท่านที สนใจ กรุณาติ ดต่ อหัวหน้ าทัวร์) จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค
นังกระเช้ากอนโดล่า ดืมดํากับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พคี ต่อด้วยความ
สนุ กสนานกับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคียว ผ่านอุโมงค์อนั สุดหวาดเสียวระยะทางกว่า
เมตร
ซึงท่านจะตืนเต้นและประทับใจมิรลู้ มื ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ รอบ )
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมังกรนิ วซีแลนด์ และหอยเป๋าฮือ
นิ วซีแลนด์**
นําท่านเข้าสู่ที RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL QUEENSTOWN
หรือเทียบเท่า 4 ดาว
https://www.rydges.com
ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสท์ – ธารนําแข็งฟรานซ์โจเซฟ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ธารนําแข็งฟรานซ์โจเซฟ ผ่านเมืองวานาคา เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานาคา
แวะให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอันงดงามของ ทะเลสาบวานาคา ระหว่างทางแวะชมโลกปริศนา
(PUZZLE WORLD) ซึงภายในประกอบด้วยของเล่นน่ าพิศวง เช่น บ้านปริศนา ทีดูแล้วเหมือน
เอนแต่หากเข้าไปภายใน เขาจะสร้างบรรยากาศภายให้รู้สกึ เหมือนบ้านไม่ได้เอียง หรือห้องที
เหมือนมีตานับร้อยจ้องมองเราอยู่ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึงทีนีด้านนอกท่านสามารถถ่ายรูปกับสิง
ปลูกสร้างลักษณะแปลกตา แวะเข้าห้องนํ าจําลองตามสมัยโรมันได้ทนีี จากนัน นํ าท่านเดินทางสู่
ธารนําแข็งฟรานซ์โจเซฟโดยผ่าน เมืองฮาสท์ เป็ นเส้นทางทีสวยงามมากซึงเป็ นสถานทีถ่ายทํา
ภาพยนตร์เรืองลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบุฟเฟ่ ต์)
นําท่านชม ธารนําแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารนําแข็งทีมีความสวยงาม และมีชอเสี
ื ยงในวนอุทยาน
แห่งชาติ เวสท์แลนด์ ชาวเมารีเชือกันว่าธารนํ าแข็งแห่งนีเกิดจากตํานานชาย-หญิงคู่หนึงพากัน
ปี นเขาแล้วฝ่ ายชายพลัดตกมา ฝ่ ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนนําตาเต็มพืนทีนี จนต่อมากลายเป็ น
นํ าแข็งในทีสุด เป็ นธารนํ าแข็งอยู่ในเขตป่ าชืน ชมความมหัศจรรย์ของธารนํ าแข็งอันงดงามที
เคลือนตัวลงมาอย่างต่อเนืองตลอดทศวรรษ และยังเคลือนตัวอย่างไม่หยุดยัง ธารนําแข็งสีขาว
ระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่ าเฟิ ร์นยักษ์ทเขี
ี ยวชอุ่มตลอดทังขุนเขา
(ท่ านใดสนใจนังเฮลิ คอปเตอร์ชมความงามของธารนํ าแข็งฟรานซ์โจเซฟ กรุณาติ ดต่ อ
หัวหน้ าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําท่านเข้าสู่ทีพัก HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAASTหรือเทียบเท่า 4 ดาว
https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/
วันทีหก
เช้า

เทียง
บ่าย

คํา

ฟรานโจเซฟ – โฮกิ ติกะ (เมืองแห่งหยก) – เกรย์เมาท์ – นังรถไฟสายโรแมนติ ก
ทรานซ์อลั ไพน์ – ไครส์เชิ รช์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิ ติกะ เมืองแห่งหยกซึงชาวเมารี
เชือกันว่าหินสีเขียวนีจะช่วยรักษาความสงบ ทําให้สุขภาพแข็งแรง และจะนําอํานาจโชคลาภมาสู่
ตนและครอบครัว เชิญท่านเลือกซือเป็ นของฝากและของทีระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาสเพือ นังรถไฟสายโรแมนติ กทรานซ์อลั ไพน์ ที
สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปซึงเป็ นรถไฟสายเดียวทีวิงผ่านเทือกเขาต่างๆ ใช้เวลาก่อสร้าง
นานถึง ปี ระหว่างทีท่านนังรถไฟสองข้างทางนัน ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ทงดงามยิ
ี
งนักเป็ นภาพ
แนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตาซึงโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไปเกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขา
หิมะสีขาวสะอาดตา และนําตกสายไหมเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ซึงเป็ นทัศนียภาพ
หนึงทีสวยทีสุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนมาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิ รช์
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก IBIS CHRISTCHURCH HOTEL , CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 4

ดาว
https://accorconferences.co.nz/hotels/ibis-christchurch/
วันทีเจ็ด
เช้า

10.50 น.
17.40 น.
18.35 น.
20.00 น.

ไครส์เชิ รช์ – สิ งคโปร์ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหาร นําท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานเมืองไครส์เชิรช์ เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและ
สัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที SQ 298
เดินทางถึง สนามบินสิ งคโปร์ เพือแวะเปลียนเครือง
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิ งคโปร์แอร์ไลน์ เทียวบินที SQ 978
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดิ นทาง:

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน

-

,
,
,
,

ท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ - ท่าน
เด็ก อายุตากว่
ํ า ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่าน
เด็ก อายุตากว่
ํ า ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่าน มีเตียงเสริ ม
เด็ก อายุตากว่
ํ า ปี พักกับผู้ใหญ่ ท่าน ไม่มีเตียงเสริ ม
พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ
ผู้ใหญ่ ท่านพักห้องเดียว ท่านที ลด

- มี.ค.
- , ราคารวมตัว

ราคาไม่รวมตัว

91,900
82,900
78,000
68,900
11,500
1,000

60,900
54,900
54,500
51,900
11,500
1,000

หมายเหตุ

การเดินทางในแต่ละครังต้องมีผเู้ ดินทางจํานวน 10 ท่านขึนไป
 ราคานีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสมเนืองจากการผกผันของราคาค่านํามันเชือเพลิงทีอาจเกิดขึนได้ใน
ภายหลังการออกราคานี
อัตรานี รวม
 ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัด (ท่านต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) สายการบิน และเส้นทาง
ตามระบุในรายการเท่านัน
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีนํามันตามรายการทัวร์ ทางบริษทั ฯ คิดอัตรา ณ วันที 15 สิงหาคม
หาก
ทาง สายการบินมีการเรียกเก็บเพิมจากวันดังกล่าว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
 ค่าพาหนะรับส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆ ตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน
 ค่าอาหาร และเครืองดืมตามรายการทีระบุเท่านัน
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทาง นําหนักไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเอง นําหนักไม่
เกิน 7 กก. ( สําหรับสายการบินภายในประเทศ กก. / ท่าน )
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนืองมาจากอุบตั เิ หตุ
วงเงินท่านละ 5,000,000 บาท ของ บริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
 หัวหน้าทัวร์ ผูม้ ปี ระสบการณ์นําเทียว คอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางจํานวน ท่าน
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ ใบ
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 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่ากรุป๊ 3,200 บาท
 แจกฟรี นําดืมวันละ ขวด
อัตรานี ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมและอาหาร ทีสังเพิมเติมจาก
รายการทีทางบริษทั ฯ จัดให้ เป็ นต้น
 ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าสายการบินกําหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ วีซ่าครอบครัวหรือวีซ่าเดียว 5,590 บาท (ราคาขึนอยูก่ บั อัตราแลกเปลียน)
 ค่าธรรมเนียมในการยืนใบอนุญาตสําหรับคนต่างด้าวทีกลับเข้าประเทศ
 ค่าภาษีทอ่ งเทียว หากมีการเรียกเก็บเพิม
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ตัวเครืองบิ น
 ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป- กลับพร้อมกัน หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่าน
จะต้องชําระค่าใช้จา่ ยส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ น ผูก้ ําหนด
ซึงทางบริษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษทั ฯ ได้ ดําเนินการออก
ตัวเครืองบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน และหาก ท่านไม่แน่ใจในวัน
เดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีฯ เพือยืนยัน ในกรณีทตัี วเครืองบินสามารถ ทํา REFUND ได้หรือไม่
ก่อนทีท่านจะชําระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเหลือ
การสะสมไมล์ของสายการบิ น
 การเดินทางเป็ นหมู่คณะของการบินไทยในกรณีตวกรุ
ั ๊ป สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100%, ส่วนสายการบิน ฟิ นแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์ ขึนอยู่
กับเงือนไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน ๆ ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขบางส่วนหรือทังหมด เป็ นสิทธิของสาย
การบินเท่านัน
ค่าธรรมเนี ยมนํามันเชือเพลิ งและค่าประกันวิ นาศภัยทางอากาศ
 คิดตามอัตราทีทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันทีล่าสุดทีมีการปรับค่าธรรมเนียม
 หากสายการบินมีการปรับขึนราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าทัวร์ส่วนเพิมทีทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ตามความเป็ นจริง ณ วันทีออกตัว
โรงแรมและห้องพัก
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีทท่ี านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(Triple Room) ขึนอยู่กบั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมักมีความ
แตกต่างกัน ซึงอาจจะทําให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งติดกันตามทีต้องการ
 โรงแรมหลายแห่งในนิวซีแลนด์จะไม่มเี ครืองปรับอากาศเนืองจากอยูใ่ นแถบทีมีอุณหภูมติ ํา เครืองปรับอากาศ ทีมี
จะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน
 ในกรณีทมีี การจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน 3-4 เท่าตัว บริษทั ฯ ขอ สงวนสิทธิ ใน
การปรับเปลียน หรือย้ายเมืองเพือให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมอาจมีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเป็ นห้องเดียวอาจเป็ นห้องทีมีขนาดกะทัดรัด และไม่มอี ่าง
อาบนํา ซึงขึนอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ แตกต่างกันด้วย หาก
ท่านต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิมเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้
กระเป๋าและสัมภาระเดิ นทาง
 นําหนักกระเป๋ าและสัมภาระเดินทาง สายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครืองบินคือ 20 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชันประหยัด) หากสัมภาระมีนําหนักเกิน สายการบินมีสทิ ธิเรียกเก็บค่าระวางนําหนักเพิมได้
 กระเป๋ าสัมภาระทีทางสายการบินอนุ ญาตให้นําขึนเครืองได้ ต้องมีนําหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม มีความกว้าง+ยาว+สูง
ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิว) x 46 เซนติเมตร (18 นิว)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต้องมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตํากว่า
มาตรฐานได้ ทังนีขึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึงผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด์
. พาสปอร์ตทียังไม่หมดอายุ และ มีอายุไม่ตากว่
ํ า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมี วีซ่าใน
ประเทศนิวซีแลนด์หรือไม่กต็ ามควรนําไปแสดงด้วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั วิ ซี ่า
. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว 2 ใบ หน้ าตรงพืนหลังเป็ นสีขาวเท่านัน ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกันทัง 2 รูป
. สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาบัตรข้าราชการ / สําเนาใบเปลียนชือ-นามสกุล / สําเนาทะเบียนสมรส /
สําเนาใบหย่า / สําเนาสูตบิ ตั ร (ในกรณีทอายุ
ี ตงแต่
ั 15 ปี ขนไปและยั
ึ
งศึกษาอยู่ ถึงแม้มบี ตั รประชาชนแล้วทางสถานทูตขอ
สําเนาสูตบิ ตั รด้วย)
. หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษทั ทีท่านทํางานอยูต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน โดยระบุตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเริ
ี มทํางานกับบริษทั นี และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปนิวซีแลนด์ หลังจากนันจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
. กรณีทเป็
ี นเจ้าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริ ษทั ฯที คัดสําเนาไว้ไม่
เกิ น 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
. สําเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวหรือสมุดบัญชีเงิ นฝากประจํา ย้อนหลัง 6 เดือน (โดยอัพเดท การเงิน
เดือนปั จจุบนั ด้วย) ควรเลือกเล่มทีมีการเข้าออกของเงินสมําเสมอ และมีจาํ นวนไม่ตํากว่า 6 หลักเพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ
การเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือกลับสูภ่ มู ลิ าํ เนา ในกรณีทเดิ
ี นทางเป็ นครอบครัวหากใช้
บัญชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคล ในครอบครัวด้วย (สถานทูตไม่รบั
บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี )
. กรณีทบริ
ี ษทั ของท่านเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทังหมดนอกเหนือจากเอกสารข้อ 1- แล้วทาง
บริษทั จะต้องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทํางานของผูเ้ ดินทาง โดยระบุ
รายชือผูเ้ ดินทางและเหตุผล ทีจัดการเดินทางนีในจดหมายด้วย
. กรณีทเป็
ี นนักเรียน/นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา เท่านัน พร้อมสําเนาบัตรนักเรียน /นักศึกษา
ด้วย
. กรณีทเด็
ี กอายุตากว่
ํ า 20 ปี บริบรู ณ์ ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดาหรือเดินทางไปกับบิดา/มารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้อง
ทําจดหมายยินยอมจากทางอําเภอ โดยทีบิดา, มารดา จะต้องไปยืนเรืองแสดงความจํานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรือเขต โดยมีนายอําเภอ หรือผูอ้ ํานวยการเขตลงลายมือชือและตรา
ประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง และสถานทูตไม่รบั พิ จารณาการขอวีซ่าในกรณี ทีเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี มิ ได้มี
บิดาหรือมารดา ฝ่ ายหนึ งหรือฝ่ ายใดร่วมเดิ นทางด้วย
. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืนคําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง
. หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯใคร่ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด หมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทังนีทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิมเติมทางบริษทั ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
. กรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
. เมือท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือทังหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านบัญชี ของบริษทั ฯหรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั จะขอ
ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆ ของบริษทั ฯ ทีได้ระบุไว้โดยทังหมด
สถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีมีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจะเดิ
ี นทางไปท่องเทียวยังประเทศทีระบุเท่านัน
การปฏิเสธวีซ่า อันเนืองมาจากหลักฐานในการขอยืนวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืนขอวีซ่าท่องเทียว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงิน
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