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BW Romantic South Island Tour 7 Days 

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควนีส์ทาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ - ล่องเรือชมโลมาทีอ่ะคารัว 

พเิศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

 
 
 

  
 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11 –17,  12 -18  เมษำยน 2560 ( สงกรานต์) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช 

2 
ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง – แอชเบอร์ตั้น  
ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ- ทไวเซิล 

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส์ – ควนีส์ทาวน์  
ล่องเรือทะเลสาบวาคาทปูี 

4 ควนีส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาก้า – ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ 

5 
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ – โฮกติกิะ – รถไฟทรานซ์อลัไพน์ -ไคร้สท์

เชิร์ช 

6 ไคร้สทเชิร์ช – ชมโลมาทีอ่ะคารัว – ไคร้สท์เชิร์ช 

7 ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น – ทะเลสาบเทคาโป  

     ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ -ทไวเซิล 

 

 
 
09.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K 

เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจำ้หนำ้ท่ีคอยตอ้นรับพร้อมบริกำร
เอกสำรกำรเดินทำง 

12.15 น.   ออกเดินทำงสู่สิงคโปร์ เท่ียวบินท่ี SQ975 
15.40 น.   เดินทำงถึง สิงคโปร์  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
19.45 น.   ออกเดินทำงสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเทีย่วบินที ่SQ 297 

 
  
 
09.30 น. เดินทำงถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกำะใตป้ระเทศนิวซีแลนด ์เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสำมของประเทศ

นิวซีแลนด ์หลงัผำ่นกำรตรวจคนเขำ้เมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์ตนัเมืองท่ีอยูทุ่่งรำบแคนเทอร์
เบอร์รีท่ีคนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือฟำร์มววั ใหท่้ำนไดแ้วะชอ้ปป้ิงสินคำ้พ้ืนเมือง
ไม่วำ่จะเป็นผลิตภณัฑบ์ ำรุงผิว เซร่ัมครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทิเช่นตุก๊ตำแกะ  

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภัตตาคาร 
จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ ทะเลสำบเทคำโป ท่ีสวยงำมและเงียบสงบน ้ ำในทะเลสำบมีสีเขียวอมฟ้ำหรือ
บำงท่ำนเรียกวำ่ทะเลสำบสีน ้ ำนม สีพิเศษน้ีเกิดจำกแร่ธำตุผสมกบัธำรน ้ ำแขง็ของภูเขำท่ีมีหิมะปก
คลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสำวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ท่ีเจำ้ของฟำร์มใหค้วำมส ำคญัมำก
เพรำะช่วยเจำ้ของในกำรตอ้นแกะในฟำร์มอนักวำ้งใหญ่ และใกล้ๆ กนันั้นท่ำนจะไดเ้ห็นโบสถ์
ขนำดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถท่ี์เลก็ท่ีสุดในประเทศนิวซีแลนดท่ี์ยงัคงใชใ้นกำร
กำรประกอบพิธีทำงศำสนำอยูจ่ำกอดีตจนถึงปัจจุบนั หำกท่ำนเขำ้ไปดำ้นในมองผำ่นหนำ้ต่ำง
ออกมำดำ้นนอกแลว้ท่ำนจะประทบัใจกบัววิของทะเลสำบเทคำโปและยอดเขำท่ีสวยงำมรำวกบั
ภำพวำด น ำท่ำนเดินทำงผำ่นชมทะเลสำบปูคำกิ ท่ีมีควำมงดงำมดัง่ภำพวำด ใหท่้ำนแวะจุด
 ชมววิของทะเลสำบท่ีสำมำรถมองเห็นยอดเขำเมำ้ทคุ์ก้สวยท่ีสุดของ อุทยำนแห่งชำติ
เมำ้ทคุ์ก้ บริเวณเทือกเขำเซำทเ์ทิร์นแอลป์ท่ีมียอดเขำเมำ้ทคุ์ก้ท่ีโดดเด่น ดว้ยควำมสูงถึง 3,754 เมตร 
ยอดเขำมีหิมะและธำรน ้ ำแขง็ปกคลุมตลอดปี 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง       ทไวเซิล – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

 

 
ค ่า     รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

  น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั  PEPPERBLUE WATER RESORT / MACKENZIE 
COUNTRY INN HOTEL   หรือเทยีบเท่า 

 
 

เช้า     รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
     น ำท่ำนเดินทำงผำ่นเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเล็กบนท่ีรำบสูง ผำ่นเมืองครอม

   เวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม ้ Mrs.Jones Fruit Stall ใหท้่ำนไดแ้วะซ้ือผลไมส้ด แหง้ 
   และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด ์จำกนั้นเดินทำงต่อสู่ เมืองควนีส์ทาวน์ 

เทีย่ง     รับประทานอาหารกลางวนั  ณ ร้านอาหารไทย  
     น ำท่ำนข้ึนเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน า้ประวตัิศาสตร์   TSS Earnslaw 1912  

   ซ่ึงเป็นเรือท่ีเคยขนถ่ำนหินในสมยัก่อน และถูกดดัแปลงมำเป็นเรือรับส่ง 
   นกัท่องเท่ียวในทะเลสำบวำคำทีปูท่ีโดดเด่น ใหท้่ำนไดช้มควำมงำมของทะเลสำบ 

     วำคำทีปูในบรรยำกำศแสนโรแมนติคโอบท่ำมกลำงขนุเขำและสำยน ้ำใสสะอำด
   พร้อมสัมผสัธรรมชำติอยำ่งใกลชิ้ด  

     ชมการกระโดดบันจีท้ีส่ะพานคาวารัว เป็นกำรกระโดดบนัจ้ีแห่งแรกของโลกท่ีเปิด
   ท ำกำรใหน้กัท่องเท่ียวท ำกิจกรรมอนัน่ำต่ืนเตน้น้ีจนมีช่ือเสียงไปทัว่โลกและเป็น
   กิจกรรมท่ีจะพลำดไม่ไดเ้ม่ือท่ำนมำเท่ียวนิวซีแลนด ์ กระโดดจำกสะพำนดว้ยควำม
   สูง 43 เมตร สู่พื้นน ้ำอนัใสและเช่ียวกรำดใตส้ะพำน หรือท่ำนจะเลือกนัง่เรือเร็วเจท็
   โบท๊ท่ีวิง่ดว้ยควำมเร็วผำ่นโขดหินสูงชนัและแม่น ้ำท่ีแคบเล็กและหลเช่ียวอยำ่ง
   ต่ืนเตน้สุด ๆ  (การกระโดดบันจ้ี และการน่ังเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทวัร์นอก 

  รายการ ส าหรับท่านทีต้่องการจะร่วมสนุกกบักจิกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหน้า 
  ทวัร์เพือ่จองเวลาล่วงหน้า) 

ค ่า     รับประทานอาหารค ่า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
     น ำท่ำนเขำ้สู่ท่ีพกัโรงแรม MERCURE RESORT / DOUBLE TREE BY  

   HILTON  / RYDGES  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง       ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานาก้า โดยชมทศันียภำพท่ีสวยงำมระหวำ่งทำงท่ีเป็น
ภูเขำสูง ผำ่นไร่องุ่นท่ีน ำมำผลิตไวน์ท่ีมีช่ือเสียงก่อนเขำ้สู่เมืองวำนำกำ้ แวะชมเมืองวา
นาก้า ริมทะเลสำบท่ีสวยงำมโดยมีภูเขำสูงอยูอี่กฟำกหน่ึงของทะเลสำบท่ีท ำใหเ้ป็น
เมืองท่ีมีทศันียภำพท่ีสวยงำมและน่ำอยูอี่กเมืองของนิวซีแลนด ์จำกนั้น ำเดินทำงต่อไป
ยงั เมืองฮำสทผ์ำ่นทะเลสำบและภูเขำสูงท่ีสวยงำมเป็นภำพท่ีท่ำนจะประทบัใจตลอด
สองขำ้งทำง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธำรน ้ำแขง็อีกแห่งหน่ึงท่ีอยูใ่นเวสตแ์ลนด์

เนชัน่แนลปำร์ก ท่ีมีควำมสวยงำมอยูใ่นเขตป่ำฝนอีกแห่งหน่ึงชมควำมมหศัจรรยข์อง
ธำรน ้ำแขง็ท่ีเคล่ือนลงมำอยำ่งต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยงัเคล่ือนตวัอยำ่งไม่หยดุ 
ธำรน ้ำแขง็สีขำวระยบิระยบั สลบักบัสีเขียวมรกดอนังดงำม 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ในโรงแรม 
                                        น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนยก์ลำงกำรผลิตสีเขียวหรือ
  หยก ชำวเมำรีเช่ือกนัวำ่วำ่หินสีเขียวน้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรงและจะน ำ
  อ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ สถานนีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRANIN) ใหท้่ำน

นัง่ รถไฟทรานซ์อลัไพน์ ระหวำ่งทำงผำ่นชมทศันียภำพอนังดงำมของเทือกเขำแอลป์
แห่งซีกโลกใตท่ี้ไดรั้บกำรกล่ำวขำนวำ่ เป็นเส้นทำงซ่ึงโอบลอ้มดว้ยภูเขำหิมะและ
ตน้ไมห้ลำกสีเปล่ียนไปตำมฤดูกำลท่ีสวยท่ีสุด สลบักบัภูเขำเขียวขจีและฝงูแกะน่ำรัก
ยนืเรียงรำยเล็มหญำ้ช่ืนชมทิวทิศน์อนังดงำมดัง่ภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอดสองขำ้ง
ทำง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ร้านอาหารไทย 



 

BW...NZ Romantic South  7D (SQ)  APRIL17 (Amend to Akarua on 26DEC16)  PAGE 5 

                              น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั RENDEZVOUS / THE CHATEAU ON THE PARK 
HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
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วนัทีห่กของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมโลมาทีอ่ะคารวั – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   น ำท่ำนเดินทำงจำกไคร้สทเ์ชิร์ชสู่เมืองอะคำรัว เมืองท่ีโรแมนติกแบบฝร่ังเศสเมือง
  เดียวใน นิวซีแลนด ์ชำวฝร่ังเศสตั้งรกรำกในปี ค.ศ.1840 ใหท้่ำนชมเมืองอะคำรัวท่ียงั
  มีร้ำนอำหำรและถนนต่ำงๆท่ีมีข่ือเป็นภำษำฝร่ังเศสท่ีใชม้ำจนถึงปัจจุบนั จำกนั้นน ำ
  ท่ำนล่องเรือชมโลมำเฮกเตอร์ตวัเล็กแสนน่ำรัก ส ำหรับตวัผูต้วัมีควำมยำว 1.2 ถึง 1.4 
  เมตร และน ้ำหนกัอยูท่ี่ 47 กิโลกรัมโดยประมำณ สำมำรถพบไดใ้นอ่ำวแห่งน้ีและ
  บริเวณใกลเ้คียง โลมำเฮกเตอร์เป็นมิตรกบัคนและชอบวำ่ยเล่นใกล ้ๆ เรือท ำใหเ้รำ
  สำมำรถมองเห็นไดอ้ยำ่งชดัเจนเวลำกระโดดหรือวำ่ยตำมผวิน ้ำและอำหำรในอ่ำน
แห่ง  น้ีท่ีมีปลำชุกชุม 

 
เทีย่ง    รับประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
     น ำท่ำนชม เมืองไคร้สท์เชิร์ช ท่ีไดรั้บสมญำนำมวำ่ “เมืององักฤษนอกเกาะองักฤษ” 

 ผำ่นชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ ศาลาว่าการประจ าเมือง  ชมควำมงำมของ แม่น า้เอ  ว่อน 
(AVON) ท่ีไหลผำ่นกลำงเมืองอยำ่งสงบเยอืกเยน็ ท่ำนจะไดเ้ห็นคนถ่อเรือไป   ตำม
สำยน ้ำท่ีไหลเอ่ือย มีก่ิงหลิวระยำ้อยูเ่หนือน ้ำ เหมือนในสวนสำธำรณะกลำงเมือง  
 ผูดี้ไม่มีผดิ เท่ียวชมสวนพฤกษศำสตร์ จำกนั้นน ำท่ำนข้ึนสู่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอด 

     เขำสูงท่ีท่ำนจะสำมำรถมองเห็นทศันียภำพอนังดงำมของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน พเิศษกุ้งมังกรพร้อมเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 
 น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่ท่ีพกั RENDEZVOUS / THE CHATEAU ON THE PARK 

HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลงัอำหำรน ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 
10.50 น.  เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร์  โดยเทีย่วบินที ่ SQ 298  
17.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 
18.35 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที ่SQ 978 
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20.00 น. เดินทำงกลบัถึงกรุงเทพฯ... โดยสวสัดิภำพ  

 
******************************* 

 
 

อตัราค่าบริการ 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11 –17,  12 -18  เมษำยน 2560 ( สงกรานต์) 
 
 
 

คณะผู้เดนิทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบินตลอด

การเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ 99,900.- บาท 63,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  93,900.- บาท 58,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มีเตียง 90,900.- บาท 55,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มีเตียง 77,900.- บาท 50,900.- บาท 
หอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมท่ำนละ  14,900.- บาท 14,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่ำนต่อ 1 หอ้งท่ำนท่ี 3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
รำคำทวัร์รวมค่ำวีซ่ำกรุ๊ป หรือ วีซ่ำครอบครัวแลว้ หำกท่ำนตอ้งกำรยื่นวีซ่ำเด่ียวกรุณำจ่ำยเพ่ิม  2,500 บำท 
หรือมีเหตุจ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอร์ตตอ้งยื่นวีซ่ำก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัว
เท่าน้ัน (เง่ือนไขกำรยื่นวีซ่ำข้ึนอยูก่บัเอกสำรของท่ำน ทำงบริษทัฯ จะเป็นคนพิจำรณำ)   

*** รำคำน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ ำมนัของสำยกำรบิน 
*** กำรเดินทำงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีผูโ้ดยสำร จ ำนวน 15 ท่ำนข้ึนไป หำกผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่ต ่ำกวำ่ 15 ท่ำน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ในกำรเล่ือนกำรเดินทำง หรือ เปล่ียนแปลงรำคำ 
*** ในกรณีท่ีออกตัว๋แลว้ยกเลิกกำรเดินทำงไม่สำมำรถคืนเงินค่ำตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเง่ือนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในเร่ืองตัว๋ท่ีลูกคำ้ซ้ือเองเพ่ือต่อเท่ียวบินหรือค่ำเดินทำงต่ำง ๆ ท่ีจะมำเดินทำงกบัคณะเรำหำกเท่ียวบินล่ำชำ้ หรือ
จ ำนวนผูเ้ดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดินทำงได ้
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพิเศษหรือท่ีนัง่บนเคร่ืองรวมถึงกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบิน กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัร์หรือ
ก่อนเดินทำงอยำ่งนอ้ย 10 วนั เพ่ือแจง้ใหส้ำยกำรบินทรำบแต่จะไดต้ำมท่ีขอหรือไม่ข้ึนอยูก่บัสำยกำรบินจะพิจำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรีสอร์ทท่ีมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสูงประมำณ 1-4 ชั้นเพ่ือควำมปลอดภยัจำก
แผน่ดินไหวและกำรเท่ียวประเทศของนิวซีแลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำติท่ีนัง่รถยำวในแต่ละวนั  
***  กรณีลูกคำ้มีวซ่ีำอยูแ่ลว้ หรือ มีบตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยืน่วซ่ีำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบริษทัฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่ำใชจ่้ำยใดๆ ทั้งส้ิน หำกไม่ไดรั้บอนุญำตเขำ้ประเทศ เน่ืองจำกเป็นดุลพินิจของเจำ้หนำ้ตรวจคนเขำ้เมือง  
*** กรณีลูกคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดินทำงพร้อมคณะตั้งแตเ่มืองไทย ทำงบริษทัฯ จะไม่ท ำประกนักำรเดินทำงให ้เน่ืองจำกไม่ตรง
ตำมเง่ือนไขตำมกรมธรรม ์
  

อตัรานีร้วม 
 ค่ำตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
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 ค่ำโรงแรมท่ีพกั (สองท่ำนต่อหน่ึงหอ้ง)  ค่ำรถรับส่งระหวำ่งน ำเท่ียว  ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำรท่ีระบุ 
 ค่ำอำหำรและเคร่ืองด่ืมตำมรำยกำรท่ีไดร้ะบุในรำยกำร  ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งท่ีมี 
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบริษทัจำกกรุงเทพฯท่ีคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดินทำงรวมอุบติัเหตุและค่ำรักษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรับผู้

เดนิทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเทีย่วกบัทวัร์เท่านั้น  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หำกลูกคำ้เดินทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเด่ียว) ลูกคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรือ
กรุณำติดต่อสอบถำมกบัทำงบริษทัฯ    
 ประกนักำรเดินทำงจะไม่คุม้ครองผูท่ี้อำยตุ  ่ำ กวำ่ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีข้ึนไป   
 ลูกคำ้อำย ุ6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอียดตำมเง่ือนไขกรมธรรม ์  
 ลูกคำ้ท่ีไม่ไดเ้ดินทำงจำกประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บริษทัจะคืนค่ำประกนักำรเดินทำงใหท่้ำนละ 200 บำท 

 ค่ำน ้ ำมนัจำกสำยกำรบิน  ณ วนัท ี  17 พฤศจกิายน 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงรำคำตำมภำษีน ้ ำมนัของสำย
กำรบินหำกมีกำรเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลงัจำกน้ี 

 รำคำรวมวีซ่ำแลว้ กรณีมีวีซ่ำนิวซีแลนดอ์ยูแ่ลว้ คืนใหท่้ำนละ 3,000 บำท 
 ค่ำวีซ่ำกรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด ์ หากต้องการย่ืนวซ่ีาเดีย่วจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวซ่ีาเพิม่ 

อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตท่ีกลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำติ หรือ คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีท่ีตอ้งมีแปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพ่ิมเติม ตอ้งขอเก็บค่ำแปลเอกสำรเพ่ิมต่ำงหำกจำกค่ำวซ่ีำ 
 ค่ำน ้ ำหนกัของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีท่ีเกินกวำ่สำยกำรบินก ำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรท่ีระบุ เช่น ค่ำเคร่ืองด่ืมและค่ำอำหำรท่ีสัง่เพ่ิมเอง  
 ค่ำอำหำรท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรีด ฯลฯ 
 ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% 
 ค่ำทิปไกด ์ค่ำทิปคนขบัรถของนิวซีแลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรียญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่ำทิปคนยกประเป๋ำท่ีโรงแรมไม่

มีเพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพ่ือควำมรวดเร็วและสะดวกในกำรเดินทำง เพรำะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนกังำนยกกระเป๋ำ
เพียงพอ 

 ไม่มแีจกน า้ด่ืมบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจำก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขำยอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

 

เง่ือนไขการจองทวัร์และการช าระเงนิ  

 ทำงบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000.- บาท ต่อกำรจองทวัร์หน่ึงท่ำน  
 ท่ำนตอ้งเตรียมเอกสำรให้ทำงบริษทัฯ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับท่ำนในกำรท ำวีซ่ำเขำ้ประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วนั

ท ำงำน หรือก่อน 3 สปัดำห์  
 หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซ่ีำเขำ้ประเทศนิวซีแลนดล่์ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบิน และผลวซ่ีำ

ของท่ำนไม่ผำ่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำมดัจ ำทั้งหมด 
 ส ำหรับส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทั้ งหมดก่อนกำรเดินทำงอยำ่งน้อย 14 วนัท ำกำร หำกไม่ไดรั้บเงินครบทั้งหมด

ก่อนวนัเดินทำง บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรยกเลิกกำรใหบ้ริกำร 
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เง่ือนไขการยกเลกิ (สงกรานต์)  
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดนิทาง คืนเงนิมดัจ าทั้งหมด  
 แจง้ล่วงหนำ้ 41 – 59 วนั ก่อนเดินทำง หกัค่ำมดัท่ำนละ 20,000 บำท  
 แจง้ล่วงหนำ้ 31 – 40 วนั ก่อนเดินทำง  หกัค่ำใชจ่้ำย 50% จำกรำคำทวัร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดนิทาง จะไม่มกีารคืนเงนิค่าทวัร์ทั้งหมด 

 ยกเลิกในวนัเดินทำง หรือถูกปฏิเสธกำรเขำ้เมือง จะไม่มีกำรคืนเงินทั้งหมด  

หมายเหตุ  
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปล่ียนแปลง ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำก ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบิน โรงแรม ท่ีพกั ในต่ำงประเทศ 
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภยัธรรมชำติฯลฯ บริษทัฯ จะค ำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ี
กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง เน่ืองจำกมีส่ิงผิดกฎหมำยหรือส่ิงของหำ้มน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกตอ้งหรือควำม
ประพฤติส่อไปในทำงเส่ือมเสียหรือดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตำมท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองพิจำรณำแลว้ทำงบริษทัฯไม่อำจคืนเงินไหท่้ำนไดไ้ม่วำ่
จ ำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถำนทูตงดออกวซ่ีำอนัสืบเน่ืองมำจำกเอกสำรไม่ครบหรือตวัผูโ้ดยสำร
เองตอบค ำถำมไม่ชดัเจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมือง ใหก้บั
ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงดำ้วท่ีพ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจำกน้ีบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่ำตัว๋เคร่ืองบินภำยในประเทศไทยท่ีท่ำนออก
ตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณีท่ีสำยกำรบินระหวำ่งประเทศล่ำชำ้ 
 
เอกสารในการขอวซ่ีา 

 หนงัสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ่ำกวำ่ 6 เดือน 
 รูปถ่ำย 2 รูป ขนำด 1 น้ิวคร่ึงหรือ 2 น้ิว 
 ส ำเนำทะเบียนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถำ้มี) 
 ใบรับรองกำรท ำงำนของบริษทัท่ีท ำงำนอยู ่(ใชภ้ำษำองักฤษเท่ำนั้น) ส ำเนำทะเบียนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกิจกำร 

- ประวติักำรท ำงำนควรระบุระยะเวลำท ำงำนทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมำยเลขโทรศพัท ์
  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมีจดหมำยรับรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงนิ ใช้ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 เดือน  (การย่ืนวี

ซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  
 เด็กอำยตุ  ่ำกวำ่ 16 ปี จะตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกผูป้กครอง (บิดำและมำรดำ) หำกเด็กเดินทำงไปกบับิดำจะ 

 ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงคนเดียวตอ้งมีหนงัสืออนุญำตทั้งบิดำและมำรดำ พร้อมเอกสำรส ำเนำ
 ทะเบียนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงินของบิดำหรือมำรดำ 

 หลกัฐำนประวติักำรศึกษำ (ส ำหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษำ) อำทิ หนงัสือรับรองจำกทำงโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ ำเนำ
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลกำรเรียน ใบรำยงำนจำกโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนช่ือ (ถำ้มีส ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครัวท่ีมีสำมี ภรรยำ และมีบุตรอำยไุม่เกิน 20 ปี เดินทำงดว้ยกนัสำมำรถยืน่วซ่ีำรวมกนัไดเ้ป็นวซ่ีำครอบครัว 
 กรุณำใส่หมำยเลขโทรศพัทท่ี์สำมำรถติดต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบำ้น 
 หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นงัสือเดินทำงไปประเทศอ่ืนก่อนเดินทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ท่ีเพรำะหำกยืน่หนงัสือเดินทำงเขำ้ไป

ในสถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถเอำหนงัสือเดินทำงออกมำไดจ้นกวำ่จะถึงก ำหนดวนัออกวซ่ีำ 
 ระยะเวลำในกำรยืน่วซ่ีำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสือเดินทำง(PASSPORT)ท่ียืน่เขำ้สถำนทูตแลว้ไม่สำมำรถดึงออกมำจำก

สถำนทูตไดจ้นกวำ่จะถึงวนัก ำหนดรับเล่ม หากมกีารใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนย่ืนวซ่ีา
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แล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดนิทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพ่ือย่ืนเป็นวซ่ีาเดีย่วเท่านั้นแล้วต้องมเีวลาน าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปตดิผลวซ่ีา
โดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวซ่ีา  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งส้ิน 
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กรณีถูกปฎิเสทวซ่ีา  
1. หำกท่ำนถูกปฏิเสธกำรออกวีซ่ำ ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด หรือ หากต้องการย่ืนค าร้องขอวซ่ีาใหม่ก็

ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
2. หำกทำงสถำนทูตพิจำรณำผลวซ่ีำล่ำชำ้ไม่ทนัก ำหนดวนัเดินทำง  สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมท่ีไดช้ ำระไปแลว้ และทำงบริษทัฯ

ขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด  
3. หำกทำงสถำนทูตแจง้วำ่เหตผุลในกำรปฏิเสธกำรออกวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บิดเบือนขอ้เท็จจริง หรือผดิ

วตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซ่ีำท่องเท่ียว  ทำงบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
4. กรณีท่ีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้สถำนทูตยกเลิกวซ่ีำของท่ำน ข้ึนอยูก่บั

ทำงบริษทัฯ จะพิจำรณำ และขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพจิารณาวซ่ีา 
กำรพิจำรณำอนุมติัวซ่ีำนั้นข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจของทำงสถำนทูต ทำงบริษทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยืน่วซ่ีำไม่สำมำรถแทรกแซงกำรพิจำรณำของ
สถำนทูตได ้ซ่ึงทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนท่ีมีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงคท่ี์จะเดินทำงไปท่องเท่ียวยงัตำมเอกสำรท่ี
ระบุเท่ำนั้น 

 

กรุณาเตรียมเอกสารทีข่อไว้ข้างต้นให้ครบตามทีก่ าหนดเพ่ือความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวซ่ีา 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 

 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคญัมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 

 
 
 

1. ช่ือ / นำมสกลุ (นำย /นำงสำว /นำง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อำย ุ.................... ปี   สถำนท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นำมสกลุเดิม (หำกมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์ำ้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อำชีพปัจจุบนั .............................................. ต  ำแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถำนท่ีท ำงำน หรือร้ำนคำ้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท ำงำน ................................................  โทรสำร ......................................... 
6. สถำนภำพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยำ่     (.....) ม่ำย     (.....) อยูกิ่นฉนัสำมี-ภรรยำ   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถำ้สมรสแลว้ กรุณำกรอกรำยละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นำมสกลุ ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บำ้น ......................................................  มือถือ ................................................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทำงไปดว้ยกนั   กรุณำระบุ  
 ช่ือ-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นำมสกลุ ........................................................................   ควำมสมัพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษำ กรุณำระบุสถำบนักำรศึกษำ .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวซ่ีำหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส ำคญัมำก หำกขอ้มูลไม่ตรงตำมควำมเป็นจริงจะมีผลท ำใหส้ถำนทูตปฏิเสธวซ่ีำหรือออกไม่ทนัวนัเดินทำง) 

 ข้อมูลส่วนตวัเพิม่เตมิ 
10. ประเภทหอ้งพกั (จดัหอ้งพกั) 
 10.1 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน (TWN / DBL) ............หอ้ง    
 10.2  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 1 ผูใ้หญ่……..หอ้ง 
 10.3  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (มีเตียง) 
 10.4  หอ้งพกั 1 เด็กพกักบั 2 ผูใ้หญ่…….....หอ้ง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 หอ้งพกัผูใ้หญ่ 3 ท่ำน (TRP)  เตียงเสริม ………..หอ้ง    
 10.6 หอ้งพกั 1 ท่ำน (SGL) ………หอ้ง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือววั  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสตัวปี์ก  ทำนมงัสำวรัิส 
      อ่ืนๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยลั ออร์คิด พลสั (Royal Orchid Plus) ROP (ถำ้มี) .................................................. 


