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NEW ZEALAND 7D5N 

Romantic South Island โรแมนตกิ เกาะใต ้นวิซแีลนด ์
ไครส้ทเ์ชริช์ - ทะเลสาบเทคาโป - ควนีสท์าวน ์- วานากา้  

ฟ๊อกซก์ลาเซยีร ์- รถไฟสาย ทรานซอ์ลัไพน ์- ลอ่งเรอืชมวาฬทีไ่คครูา่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พเิศษ! เมนกูุง้มงักรและเป๋าฮือ้ทะเลใต ้ 

 

 

 

  

 
 

เดนิทาง 11–17, 13-19 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DAY 
ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ- ทไวเซิล 

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

4 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

5 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์-

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬท่ีไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรกของการเดินทาง       กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น – ทะเลสาบเทคาโป  

     ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ -ทไวเซิล 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       ทไวเซิล – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

 

 

 
09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

12.15 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975 

15.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเที่ยวบนิที ่SQ 297 

 

  
 

09.30 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสาม       

ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมือง

ที่อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่น

ได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือ

ของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   จากน้ันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสีเขียวอม

ฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่าทะเลสาบสนี า้นม สพิีเศษน้ีเกิดจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของ

ภเูขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของ

ฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนักว้างใหญ่ และใกล้ๆ

กนันั้นทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุ

ในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หาก

ทา่นเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอก ทา่นจะประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเท

คาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด น าทา่นเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มี

ความงดงามดั่งภาพวาด ให้ทา่นแวะจุดชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าท์

คุ้กสวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ที่มียอดเขา

เม้าทคุ้์กที่โดดเด่น ด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน า้แขง็ปกคลุม

ตลอดปี 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

    น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL   หรือเทียบเท่า 

 
 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมืองครอมเวลล ์เมือง

แห่งสวนผลไม้ Mrs. Jones Fruit Stall ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานา

ชนิดของนิวซีแลนด์ จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง       ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 

   น าทา่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์ TSS Earnslaw 1912 ซ่ึงเป็น

เรือที่เคยขนถ่านหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมาเป็นเรือรับส่งนักทอ่งเที่ยวในทะเลสาบ

วาคาทปูีที่โดดเด่น ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบวาคาทปูีในบรรยากาศแสนโรแมน

ติคโอบทา่มกลางขุนเขาและสายน า้ใสสะอาดพร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด  

   ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการ

ให้นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลก และเป็นกจิกรรมที่จะ

พลาดไม่ได้เม่ือทา่นมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้

อนัใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน หรือทา่นจะเลือกน่ังเรือเรว็เจท็โบท๊ที่ว่ิงด้วยความเรว็ผ่ าน

โขดหินสงูชันและแม่น า้ที่แคบเลก็และหลเช่ียวอย่างตื่นเต้นสดุ ๆ  (การกระโดดบันจี้  และ

การนัง่เรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวร์นอกรายการ ส าหรับท่านที่ตอ้งการจะร่วมสนุกกับ

กิจกรรมต่างๆ กรุณาติดต่อหัวหนา้ทัวร์เพือ่จองเวลาล่วงหนา้) 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

   ที่พัก COPTHORNE LAKEFRONT/RYDGES QUEENSTOWN HOTEL หรือ

เทยีบเทา่ 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู 

ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชมเมืองวานากา้ ริม

ทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภเูขาสงูอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มี

ทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อกีเมืองของนิวซีแลนด์ จากน้ัน าเดินทางต่อไปยัง เมืองฮาสท์

ผ่านทะเลสาบและภเูขาสูงที่สวยงามเป็นภาพที่ทา่นจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

  น าทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์เนช่ันแนล

ปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่งหน่ึง ชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่

เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สีขาว

ระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกดอนังดงาม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม 

                                    น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสเีขียวหรือ

หยก ชาวเมารีเช่ือกนัว่าว่าหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรงและจะน าอ านาจมาสู่

ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลอืกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  
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วนัทีห่กของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่คคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

  น าทา่นเดินทางสู่ สถานนรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้ทา่นน่ัง 

รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีก

โลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสี

เปล่ียนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขาเขียวขจีและฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้า

ช่ืนชมทวิทศิน์อนังดงามด่ังภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

                              น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทยีบเทา่ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

   น าทา่นเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆน่ารักริมฝั่ง

ทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางของเมืองทา่เรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเล้ียง

แกะ เมืองไคคูร่ามีช่ือเสียงด้านการจัดทวัร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกใน

นิวซีแลนด์จัดให้มีทวัร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ใน

กรณีทีม่ีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได ้บริษทัฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุป๊

ทวัรที์จ่องเอาไว ้ และส าหรบัเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่อนุญาตใหข้ึ้นเรือเพือ่ความ

ปลอดภยั)  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

  น าทา่นลงเรือยอร์ชล าใหญ่ ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพ่ือเกบ็เกี่ยว

ประสบการณ์ การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปร์ิม ซ่ึงเป็นสตัว์ที่สง่างามที่สดุของโลก 

ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทา่นอาจจะพบกบัปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิด แมวน า้ และ

อาจจะยังได้ชมปลาวาฬอกีหลากหลายพันธุท์ี่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอกี

ด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ช่ัวโมง) จากน้ันเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่                  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน พเิศษกุง้มงักรพรอ้มเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL AIRPORT  หรือเทยีบเทา่ 

 

 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารน าทา่นเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

10.50 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  

17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

******************************* 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง  11–17, 13-19 เมษายน 2561 (สงกรานต)์ 
 
 

 
คณะผูเ้ดนิทาง 

ราคารวมตั๋ว 
11–17 เม.ย. 61 

ราคารวมตั๋ว 
13–19 เม.ย. 61 

ราคาไมร่วมตั๋วเครือ่งบนิ
ตลอดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่ 99,900 บาท 98,900 บาท 63,900 บาท 

เด็กพักกับ 1 ผูใ้หญ ่  95,900 บาท 92,900 บาท 58,900 บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญม่เีตยีง 89,900 บาท 88,900 บาท 55,900 บาท 

เด็กพักกับ 2 ผูใ้หญไ่มม่เีตยีง 77,900 บาท 76,900 บาท 50,900 บาท 

หอ้งพักเดีย่วเพิม่ทา่นละ  14,900 บาท 14,900 บาท 14,900 บาท 

ผูใ้หญ ่3 ทา่นตอ่ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด 2,000 บาท 2,000 บาท 2,000 บาท 

 
ราคาทวัร์รวมคา่วีซา่กรุ๊ป หรือ วีซา่ครอบครัวแล้ว หากท่านต้องการย่ืนวีซา่เด่ียวกรุณาจ่ายเพ่ิม  2,500 บาท หรือมีเหตุ
จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตต้องย่ืนวีซา่ก่อนคณะ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวเท่านัน้ (เง่ือนไขการย่ืนวีซา่
ขึน้อยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพิจารณา)   
 
นีบ้ริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มนัของสายการบิน 
*** การเดินทางในแตล่ะครัง้จะต้องมีผู้ โดยสาร จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป หากผู้ โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่ต า่กวา่ 15 ทา่น บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิ
ในการเลือ่นการเดินทาง หรือ เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีที่ออกตัว๋แล้วยกเลกิการเดินทางไมส่ามารถคืนเงินคา่ตัว๋ให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเง่ือนไขของตัว๋แบบหมูค่ณะ 
*** บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในเร่ืองตัว๋ที่ลกูค้าซือ้เองเพื่อตอ่เที่ยวบินหรือคา่เดินทางตา่ง ๆ ที่จะมาเดินทางกบัคณะเราหากเที่ยวบนิลา่ช้า 
หรือจ านวนผู้ เดินทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดินทางได้ 
*** หากทา่นต้องการอาหารพเิศษหรือที่นัง่บนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรือก่อน
เดินทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแตจ่ะได้ตามที่ขอหรือไมข่ึน้อยูก่บัสายการบินจะพิจารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรีสอร์ทท่ีมีสิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผน่ดินไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซีแลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นัง่รถยาวในแตล่ะวนั  
***  กรณีลกูค้ามวีีซา่อยูแ่ล้ว หรือ มีบตัรอนญุาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไมต้่องยื่นวซีา่ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนคา่ใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดลุพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง  
*** กรณีลกูค้าจอยแลนด์ ไมใ่ช้ตัว๋ ไมไ่ด้เดินทางพร้อมคณะตัง้แตเ่มืองไทย ทางบริษัทฯ จะไมท่ าประกนัการเดินทางให้ เนื่องจากไมต่รง
ตามเง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

*** ท่ีนัง่ส าหรับกรุ๊ปท่ีเราจองเป็นท่ีนัง่ทัว่ไปไมใ่ชท่ี่นัง่ด้านหน้าสดุ (long leg seat)  
  

อัตรานีร้วม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินสงิคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
 คา่โรงแรมที่พกั (สองทา่นตอ่หนึง่ห้อง)  คา่รถรับสง่ระหวา่งน าเที่ยว  คา่เข้าชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการท่ีระบ ุ
 คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ตามรายการท่ีได้ระบใุนรายการ  คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ทีม่ี 
 คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในตา่งประเทศ 
 คา่ประกนัการเดินทางรวมอบุตัิเหตแุละคา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศคุ้มครองในวงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรับผู้
เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านัน้  เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไมคุ่้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูค้าสามารถจดัท าเองได้ หรือกรุณาติดตอ่
สอบถามกบัทางบริษัทฯ    
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 ประกนัการเดินทางจะไมคุ่้มครองผู้ที่อายตุ ่า กวา่ 6 เดือนหรือเกิน 79 ปีขึน้ไป   
 ลกูค้าอาย ุ6 เดือน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเง่ือนไขกรมธรรม์   
 ลกูค้าที่ไมไ่ด้เดินทางจากประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บริษัทจะคืนคา่ประกนัการเดินทางให้ทา่นละ 200 บาท 

 คา่น า้มนัจากสายการบิน  ณ วนัที   15 ตุลาคม 2560 บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษีน า้มนัของสาย
การบินหากมีการเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี ้
 ราคารวมวีซา่แล้ว กรณีมีวีซา่นิวซีแลนด์อยู่แล้ว คืนให้ท่านละ 3,000 บาท 
 คา่วีซา่กรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด์ หากต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 2,500 บาท หรือ 
จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 

อัตรานีไ้ม่รวม 
 คา่ท าหนงัสอืเดินทาง, คา่ท าใบอนญุาตที่กลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาติ หรือ คนตา่งด้าว 
 กรณีที่ต้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเก็บคา่แปลเอกสารเพิ่มตา่งหากจากคา่วีซา่ 
 คา่น า้หนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมตอ่ทา่น) 
 คา่ใช้จา่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบ ุเช่น คา่เคร่ืองดืม่และคา่อาหารที่สัง่เพิ่มเอง  
 คา่อาหารท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ในรายการ  คา่โทรศพัท์  คา่ซกัรีด ฯลฯ 
 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
 คา่ทิปไกด์ คา่ทิปคนขบัรถของนวิซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญตอ่วนั ตอ่คน สว่นคา่ทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไมม่ี
เพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ีพนกังานยกกระเป๋าเพียงพอ 
 ไม่มีแจกน า้ดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 
 ไมร่วมคา่อินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เนต็เน็ตคิดเป็นชัว่โมง 
 
เงื่อนไขการจองทวัร์และการช าระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคา่มดัจ าเป็นจ านวน  30,000 บาท ตอ่การจองทวัร์หนึง่ทา่น  
 ทา่นต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับทา่นในการท าวีซา่เข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน 21 วนั
ท างาน หรือก่อน 3 สปัดาห์  
 หากทา่นจองและให้เอกสารในการท าวซีา่เข้าประเทศนวิซีแลนด์ลา่ช้า ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผลวีซา่
ของทา่นไมผ่า่น บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่มดัจ าทัง้หมด 
 ส าหรับสว่นท่ีเหลอื บริษัทฯ จะขอเก็บคา่ทวัร์ทัง้หมดก่อนการเดินทางอยา่งน้อย 14 วนัท าการ หากไมไ่ด้รับเงินครบทัง้หมดก่อน
วนัเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการยกเลกิการให้บริการ 

เงื่อนไขการยกเลิก (สงกรานต์)  
ค่ามัดจ าทัวร์จะถกูน าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคนืได้ หากผู้เดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามนี ้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนเดินทาง คืนเงนิมดัจ าทัง้หมด  
 แจ้งลว่งหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัคา่มดัทา่นละ 30,000 บาท  
 แจ้งลว่งหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัคา่ใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคนืเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดินทาง หรือถกูปฏิเสธการเข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทัง้หมด  
หมายเหตุ  

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความลา่ช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั ในต่างประเทศ 
เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ บริษัทฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคญั บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบในกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิง่ผิดกฎหมายหรือสิง่ของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไมถ่กูต้องหรือความ
ประพฤติสอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรือด้วยเหตผุลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้วทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินไห้ทา่นได้ไมว่า่
จ านวนทัง้หมดหรือบางสว่น บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา่อนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไมค่รบหรือตวัผู้ โดยสารเอง
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ตอบค าถามไมช่ดัเจน รวมถึงจะไมรั่บผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบัชาวตา่งชาต ิ
หรือ คนตา่งด้าวที่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนีบ้ริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบคา่ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ทา่นออกตัว๋เองเพื่อตอ่
เคร่ืองในกรณีที่สายการบินระหวา่งประเทศลา่ช้า 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนงัสอืเดินทางมีอายไุมต่ า่กวา่ 6 เดือน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิว้คร่ึงหรือ 2 นิว้ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
 ใบรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู ่(ใช้ภาษาองักฤษเทา่นัน้) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
- ประวตัิการท างานควรระบรุะยะเวลาท างานทัง้หมด รวมถงึ ช่ือ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
  ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
 หลักฐานการเงนิ ใช้ส าเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 เดอืน  
(การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท าการขึน้อยู่กับสถานฑตู)  
 เด็กอายตุ า่กวา่ 16 ปี จะต้องมีหนงัสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะ 
 ต้องมีหนงัสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวต้องมีหนงัสอือนญุาตทัง้บิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บตัรประชาชน และการเงินของบดิาหรือมารดา 
 หลกัฐานประวตัิการศกึษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศกึษา) อาทิ หนงัสอืรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใช้ส าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒุิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   
 ใบเปลีย่นช่ือ (ถ้ามีส าคญัมาก) 
 กรณีถ้าเป็นครอบครัวทีม่ีสามี ภรรยา และมีบตุรอายไุมเ่กิน 20 ปี เดินทางด้วยกนัสามารถยื่นวีซา่รวมกนัได้เป็นวีซา่ครอบครัว 
 กรุณาใสห่มายเลขโทรศพัท์ที่สามารถตดิตอ่ได้ลงในส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากทา่นต้องการใช้หนงัสอืเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกบัเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่พราะหากยื่นหนงัสอืเดินทางเข้าไปใน
สถานทตูแล้วไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดินทางออกมาได้จนกวา่จะถงึก าหนดวนัออกวีซา่ 
 ระยะเวลาในการยื่นวีซา่ประมาณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดินทาง(PASSPORT)ทีย่ื่นเข้าสถานทตูแล้วไมส่ามารถดงึออกมาจาก
สถานทตูได้จนกวา่จะถึงวนัก าหนดรับเลม่ หากมีการใช้เล่มเดนิทางไปประเทศอื่นก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เราทราบก่อนยื่นวีซ่า
แล้วถ่ายเรคคอร์ดการเดนิทางให้ทางบริษัททัง้เล่มเพื่อยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลาน าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปตดิผล
วีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากทา่นไมแ่จ้งให้ทราบ บริษัทฯจะไมรั่บผิดชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หากทา่นถกูปฏิเสธการออกวซีา่ ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ก็
ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพิจารณาผลวีซา่ลา่ช้าไมท่นัก าหนดวนัเดินทาง  สถานทตูไมค่ืนคา่ธรรมเนยีมที่ได้ช าระไปแล้ว และทางบริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด  
3. หากทางสถานทตูแจ้งวา่เหตผุลในการปฏิเสธการออกวีซา่อนัเนื่องมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบือนข้อเท็จจริง หรือผิด
วตัถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซา่ทอ่งเท่ียว  ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
4. กรณีท่ีทา่นยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากได้วีซา่แล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการแจ้งสถานทตูยกเลกิวีซา่ของทา่น ขึน้อยูก่บั
ทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 
เงื่อนไขส าคัญของการพิจารณาวีซ่า 
การพิจารณาอนมุตัิวซีา่นัน้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของทางสถานทตู ทางบริษัทฯ เป็นแคต่วัแทนยื่นวีซา่ไมส่ามารถแทรกแซงการพิจารณา
ของสถานทตูได้ ซึง่ทางสถานทตูจะรับพิจารณาเฉพาะทา่นท่ีมเีอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวยงัตามเอกสาร
ที่ระบเุทา่นัน้ 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการที่จะไม่รับยื่นวีซ่า หากบริษัทฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงื่อนไขที่จะยื่นท่องเที่ยว 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีท้างบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวซ่ีา ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานท่ีเกิด ................................................ 
3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 
โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต  าแหน่ง ..................................................... 
ช่ือสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 
โทรศพัทท่ี์ท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉนัสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศพัทท่ี์บา้น ......................................................  มือถือ ................................................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 
ท่ีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท าใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


