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Romantic South Island Tour 7 Days 
 

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควีนส์ทาวน์ - วานาก้า  

ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ - ล่องเรือชมวาฬทไีคคูร่า 
พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮือทะเลใต้ 

 
 
 

  
 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์นั  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ- ทไวเซิล 

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

4 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

5 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์-

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

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

วนัทีสองของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์นั – ทะเลสาบเทคาโป  

     ชมอนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ -ทไวเซิล 

 

วนัทีสามของการเดินทาง       ทไวเซิล – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

 

 
 
09.00 น. คณะพร้อมกันท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชนั 4 ประตูทางเขา้หมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าทคีอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

12.15 น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ เทยีวบินท ีSQ975 

15.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร ์ เพือแวะเปลียนเครืองบิน 

19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทียวบนิที SQ 297 

 
  
 

09.30 น.    เดินทางถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองทใีหญ่เป็นอันดับสาม

            ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั 

   เมืองทอียู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีทคีนส่วนใหญ่มีอาชีพทาํฟาร์มเลียงแกะ หรือ

   ฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปปิงสนิค้าพืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บาํรุงผิว เซรัม 

   ครีมลาโนลิน หรือจะชือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 
   จากนันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทีสวยงามและเงียบสงบนาํในทะเลสาบมีสี

   เขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีนาํนม สีพิเศษนีเกิดจากแร่ธาตุผสมกับ

   ธารนาํแขง็ของภเูขาทมีีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียส์ุนขั

   ตอ้นแกะ ทีเจ้าของฟาร์มให้ความสาํคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะใน

   ฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนันท่านจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF 

   GOOD SHEPHERD โบสถ์ทเีลก็ทสีดุในประเทศนิวซีแลนด์ทยัีงคงใช้ใน 

   การการ ประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่าน เ ข้ า ไป ด้ าน ใน

มองผ่าน หน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอด

   เขาทีสวยงามราวกับภาพวาด นําท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ทีมีความ

   งดงามดังภาพวาด ให้ทา่นแวะจุด ชมวิวของทะเลสาบทีสามารถมองเห็นยอดเขา

   เม้าทค์ุ้กสวยทสีดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที

   มียอดเขาเม้าท์คุ้กทโีดดเด่น ด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร

   นาํแขง็ปกคลุมตลอดปี 

คํา     รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

  นาํท่านเดินทางเข้าสู่ทพัีก  MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL   หรือ

เทียบเท่า 

 
 

เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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วนัทีสีของการเดินทาง       ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

     นาํทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนทรีาบสูง ผ่านเมืองครอม

   เวลล ์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ทา่นได้แวะซือผลไม้สด แห้ง 

   และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ จากนันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์

เทียง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

     นาํทา่นขึนเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอนาํประวติัศาสตร ์   TSS Earnslaw 1912  

   ซึงเป็นเรือทเีคยขนถ่านหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมาเป็นเรือรับสง่ 

   นักทอ่งเทยีวในทะเลสาบวาคาทปีูทโีดดเด่น ให้ทา่นได้ชมความงามของทะเลสาบ 

 วาคาทปีูในบรรยากาศแสนโรแมนติคโอบทา่มกลางขุนเขาและสายนาํใสสะอาด

พร้อมสมัผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดชมผ่านชมการกระโดดบนัจี เมืองควีนสท์าวน์

เป็นการกระโดดบันจีแห่งแรกของโลกทเีปิดทาํการให้นักทอ่งเทยีวทาํกิจกรรมอันน่า

ตนืเต้นนีจนมีชือเสยีงไปทวัโลกและเป็นกจิกรรมทจีะพลาดไม่ได้เมือทา่นมาเทยีว

นิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พืนนาํอนัใสและเชียวกราด

ใต้สะพานหรือท่านจะเลือกนังเรือเรว็เจท็โบท๊ทวิีงด้วยความเรว็ผ่านโขดหินสงูชันและ

แม่นาํทแีคบเลก็และหลเชียวอย่างตืนเต้นสดุ ๆ  (การนังเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือ

กระโดดบันจีเป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาตดิต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะ

ไม่สามารถการันตีว่าจะทาํไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงขึนอยู่กับสภาพ

อากาศ ฤดูกาลหรือจาํนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทเีหมาะสมหรือความ

ตอ้งการของคณะ  สาํหรับผูท้ีไม่ไดเ้ล่นทีนังรถไปดว้ยสามารถถ่ายรูป เดินเล่น 

ซือของทรีะลกึของฝากและเครืองดมืตามอัธยาศัย)  

คํา     รบัประทานอาหารคํา อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

 นาํทา่นเข้าสู่ทพัีกโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT / RYDGES 

QUEENSTOWN HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นาํทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพทสีวยงามระหว่างทางทเีป็น

ภเูขาสงู ผ่านไร่องุ่นทนีาํมาผลิตไวน์ทมีีชือเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชมเมือง

วานากา้ ริมทะเลสาบทสีวยงามโดยมีภเูขาสูงอยู่อกีฟากหนึงของทะเลสาบททีาํให้

เป็นเมืองทมีีทศันียภาพทสีวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ จากนันาํเดินทาง

ต่อไปยัง เมืองฮาสทผ่์านทะเลสาบและภเูขาสงูทสีวยงามเป็นภาพทที่านจะประทบัใจ

ตลอดสองข้างทาง 

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถนิ 

 นาํทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธารนาํแขง็อีกแห่งหนึงทอียู่ในเวสต์แลนด์

เนชันแนลปาร์ก ทมีคีวามสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอีกแห่งหนึงชมความมหัศจรรย์

ของธารนาํแขง็ทเีคลือนลงมาอย่างต่อเนืองตลอดทศวรรษ และยังเคลือนตัวอย่างไม่

หยุด ธารนาํแขง็สขีาวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกดอันงดงาม 

คํา รบัประทานอาหารคํา แบบตะวนัตก 

                                        นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีหา้ของการเดินทาง       ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีหกของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตสเีขียวหรือ

  หยก ชาวเมารีเชือกันว่าว่าหินสเีขียวนีจะช่วยรักษาความสงบ แขง็แรงและจะนาํ

  อาํนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซือหยกเพอืเป็นของฝาก  

เทียง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 
 นาํทา่นเดินทางสู่ สถานนีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้

ท่านนัง รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงามของเทอืกเขา

แอลป์แห่งซีกโลกใต้ทไีด้รับการกล่าวขานว่า เป็นเส้นทางซึงโอบล้อมด้วยภเูขาหิมะ

และต้นไม้หลากสีเปลียนไปตามฤดูกาลทสีวยทสีดุ สลับกับภเูขาเขียวขจีและฝูงแกะ

น่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้าชืนชมทวิทศิน์อันงดงามดงัภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอด

สองข้างทาง 

คํา รบัประทานอาหารคํา ณ รา้นอาหารไทย 

                              นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทยีบเท่า 

 
 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางขนึทางตอนเหนือของเกาะใตสู้ ่ เมอืงไคครู่า ซงึเป็นเมอืงเลก็ๆน่ารกัรมิฝัง

ทะเลทางตะวนัออก ในอดตีเมอืงแห่งนีเป็นศนูยก์ลางของเมอืงทา่เรอืล่าปลาวาฬ ตงัแต่ปี ค.ศ. 

 1843-1922 และยงัเป็นเมอืงทอีุดมสมบรูณ์ เหมาะสาํหรบัการเพาะปลกูและเลยีงแกะ เมอืง 

  ไคครู่ามชีอืเสยีงดา้นการจดัทวัรช์มปลาวาฬเป็นอยา่งมาก และยงัเป็นเจา้แรกในนิวซแีลนด ์

  จดัใหม้ทีวัรช์มปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขนึอยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีทีมี

พาย ุ หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษทัฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุป๊ทวัรที์

จองเอาไว้ แลสาํหรบัเดก็อายตุาํกว่า 4 ขวบไมอ่นุญาตให้ขนึเรือเพือความปลอดภยั)  

เทียง        รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

     

      นําท่านลงเรอืยอรช์ลาํใหญ่ทมีคีวามจุไดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลางทะเลเพอืเกบ็เกยีวประสบการณ์ 

       การผจญภยั ชมปลาวาฬยกัษ์พนัธุส์เปรมิ ซงึเป็นสตัว์ทสีงา่งามทสีดุของโลก ในธรรมชาต ิ

       อยา่งใกลช้ดิ ทา่นอาจจะพบกบัปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิด แมวนํา และอาจจะยงัได ้   

       ชมปลาวาฬอกีหลากหลายพนัธุท์แีวะเวยีนเขา้มาเยอืนชายฝังในบางฤดกูาลอกีดว้ย (ใชเ้วลา 

         ในการล่องเรอืประมาณ 2 ชวัโมง) จากนนัเดนิทางกลบัสู่เมอืงไครส้ทเ์ชริช์  

 

คํา                รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารจีน พเิศษกุง้มงักรพรอ้มเป๋าฮือทะเลใต ้

 นาํทา่นเดินทางเข้าสู่ทพัีก SUDIMA HOTEL AIRPORT  หรือเทยีบเท่า 
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วนัทีเจ็ดของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารนาํทา่นเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

10.50 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเทียวบนิที  SQ 298  

17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลียนเครืองบิน 

18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทียวบนิที SQ 978 

20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

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

 

 

อตัราค่าบริการ 

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

 

 

คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตวั 

11 – 17 เม.ย.61 

ราคารวมตวั 

13 – 19 เม.ย.61 

ราคาไม่รวมตวัเครอืงบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 99,900.- บาท 98,900.- บาท 63,900.- บาท 

เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  95,900.- บาท 92,900.- บาท 58,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 89,900.- บาท 88,900.- บาท 55,900.- บาท 

เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 77,900.- บาท 76,900.- บาท 50,900.- บาท 

หอ้งพกัเดยีวเพมิท่านละ  14,900.- บาท 14,900.- บาท 14,900.- บาท 

ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งท่านท ี3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซ่ีาครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยนืวซี่าเดยีวกรุณาจ่ายเพมิ  2,500 บาท หรอืมเีหตุ

จําเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยนืวซี่าก่อนคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธเิฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นนั (เงอืนไขการยนืวี

ซ่าขนึอยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

 

นีบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษีนํามนัของสายการบนิ 

*** การเดนิทางในแต่ละครงัจะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จํานวน 15 ท่านขนึไป หากผูโ้ดยสารทเีป็นผูใ้หญ่ตํากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน

สทิธใินการเลอืนการเดนิทาง หรอื เปลยีนแปลงราคา 

*** ในกรณีทอีอกตวัแลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตวัใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงอืนไขของตวัแบบหมู่คณะ 

*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรอืงตวัทลีูกคา้ซอืเองเพอืต่อเทยีวบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทจีะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทยีวบนิล่าชา้ 

หรอืจาํนวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจํานวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้

*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทนีงับนเครอืงรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื

ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพอืแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทขีอหรอืไม่ขนึอยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให ้

*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอรท์ทมีสีงิอํานวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชนัเพอืความปลอดภยัจาก

แผ่นดนิไหวและการเทยีวประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทินีงัรถยาวในแต่ละวนั  

***  กรณีลูกคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยนืวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทงัสนิ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนืองจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง  
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*** กรณีลูกคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้วั ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตงัแต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่าํประกนัการเดนิทางให ้เนืองจากไม่

ตรงตามเงอืนไขตามกรมธรรม ์

*** ทนีังสาํหรับกรุ๊ปทเีราจองเป็นทนีังทวัไปไม่ใช่ทนีังด้านหน้าสดุ(long leg seat)  
  

อตัรานีรวม 

 ค่าตวัเครอืงบนิไป-กลบั ชนัประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 

 ค่าโรงแรมทพีกั (สองท่านต่อหนงึหอ้ง)  ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทยีว  ค่าเขา้ชมสถานทต่ีางๆ ตามรายการทรีะบ ุ

 ค่าอาหารและเครอืงดมืตามรายการทไีดร้ะบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทมี ี

 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทคีอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบตัเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบั

ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเทียวกบัทวัรเ์ท่านัน  เงอืนไขการคุ้มครอง 

 หากลกูคา้เดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งทาํประกนั(รายเดยีว) ลกูคา้สามารถจดัทาํเองได ้หรอื

กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    

 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุม้ครองผูท้อีายุตํา กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขนึไป  (ตอ้งทําประกนัเพมิ) 

 ลูกคา้อายุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอยีดตามเงอืนไขกรมธรรม ์  

 ลูกคา้ทไีม่ไดต้รงตามเงอืนไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ท่านตอ้งทาํประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืทาํประกนัการเดนิทางเอง 

 ค่านํามนัจากสายการบนิ  ณ วนัที   15 ตลุาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาตามภาษีนํามนัของ

สายการบนิหากมกีารเปลยีนแปลงเพมิขนึหลงัจากน ี
 ราคารวมวซ่ีาแลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คนืใหท้่านละ 3,000 บาท 

 ค่าวซ่ีากรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทยีวประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยนืวีซ่าเดียวจา่ยเพิม 2,500 บาท หรอื 

จาํเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่นืพรอ้มคณะ ต้องจา่ยค่าวีซ่าเพิม 

อตัรานีไม่รวม 

 ค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าทําใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 กรณีทตีอ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพมิเตมิ ต้องขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพมิต่างหากจากค่าวซ่ีา 

 ค่านําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบุ เช่น ค่าเครอืงดมืและค่าอาหารทสีงัเพมิเอง  

 ค่าอาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจี่าย 3% 

 ค่าทปิไกด ์ค่าทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนคา่ทปิคนยกประเป๋าที

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพอืความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี

พนักงานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกนําดมืบนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนืองจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชวัโมง 

เงอืนไขการจองทวัรแ์ละการชาํระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึงท่าน  

 ท่านต้องเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพอือํานวยความสะดวกสาํหรบัท่านในการทําวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน 21 

วนัทาํงาน หรอืก่อน 3 สปัดาห ์ 

 หากท่านจองและใหเ้อกสารในการทาํวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนดล่์าชา้ ไม่ทนักาํหนดการออกตวักบัทางสายการบนิ และผล

วซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํทงัหมด 

 สําหรบัส่วนทีเหลอื บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทงัหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัทําการ หากไม่ได้รับเงนิครบ

ทงัหมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
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เงือนไขการยกเลกิ (สงกรานต์)  

ค่ามัดจําทวัร์จะถูกนําไปจ่ายค่าตวัเครืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงือนไขตามนี 

 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง คนืเงินมดัจาํทงัหมด  

 แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 30,000 บาท  

 แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใชจ่้าย 50% จากราคาทวัร ์ 

 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคนืเงินค่าทวัรท์งัหมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทงัหมด  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลง ตามความเหมาะสม เนืองจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทพีกั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้ประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้งหรอื
ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทกีองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านไดไ้ม่วา่จาํนวนทงัหมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทสีถานทตูงดออกวซ่ีาอนัสบืเนืองมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสารเองตอบคาํถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้
เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทพีํานักอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนีบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตวัเครอืงบนิ
ภายในประเทศไทยทที่านออกตวัเองเพอืต่อเครอืงในกรณีทสีายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
 

เอกสารในการขอวีซ่า 
 หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่าํกว่า 6 เดอืน 

 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิวครงึหรอื 2 นิว 

 สาํเนาทะเบยีนบา้น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน สาํเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 

 ใบรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยู่ (ใชภ้าษาองักฤษเทา่นนั) สาํเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตัิการทาํงานควรระบุระยะเวลาทาํงานทงัหมด รวมถึง ชือ ทีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์

  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากต้นสงักดั และสาํเนาบตัรประจําตวัราชการ 1 ชุด 

 หลกัฐานการเงิน ใช้สาํเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจาํ ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การยนืวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ทาํการขนึอยู่กบัสถานฑูต)  

 เดก็อายุตํากว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

 ตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทงับดิาและมารดา พรอ้มเอกสารสาํเนา

 ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (สาํหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้าํเนา

บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลยีนชอื (ถา้มสีาํคญัมาก) 
 กรณีถา้เป็นครอบครวัทมีสีาม ี ภรรยา และมบีุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยนืวซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวซ่ีา

ครอบครวั 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัทท์สีามารถตดิต่อไดล้งในสาํเนาบตัรประชาชนหรอืสาํเนาทะเบยีนบา้น 

 หากท่านตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอนืก่อนเดนิทางกบัเรา กรุณาแจง้เจา้หน้าทเีพราะหากยนืหนังสอืเดนิทางเขา้

ไปในสถานทตูแลว้ไม่สามารถเอาหนังสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึกําหนดวนัออกวซี่า 

 ระยะเวลาในการยนืวซี่าประมาณ 10 -15 วนั หนังสอืเดนิทาง(PASSPORT)ทยีนืเขา้สถานทูตแลว้ไม่สามารถดงึออกมา

จากสถานทตูไดจ้นกว่าจะถงึวนักาํหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอืนก่อน จาํเป็นต้องแจ้งให้เรา

ทราบก่อนยืนวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทงัเล่มเพอืยนืเป็นวีซ่าเดียวเท่านันแล้วต้องมีเวลา

นําเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัทาํการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจง้ใหท้ราบ บรษิทัฯจะ

ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทงัสนิ 
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กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด หรอื หากต้องการยนืคาํรอ้งขอวีซ่า
ใหม่กต้็องชาํระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครงั 

2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าชา้ไมท่นักาํหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้ และทาง
บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซ่ีาอนัเนืองมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ
วตัถุประสงคใ์นการยนืขอวซ่ีาทอ่งเทยีว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

4. กรณีทที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 
ขนึอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่าทวัรท์งัหมด 

 

เงอืนไขสาํคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานนัขนึอยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยนืวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทตูได ้ซงึทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปท่องเทยีว
ยงัตามเอกสารทรีะบุเท่านนั 

 

กรณุาเตรียมเอกสารทีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามทีกาํหนดเพอืความสะดวกของท่านเองในการยนืขอวีซ่า 

**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการทจีะไม่รับยืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเงือนไขทจีะยืนท่องเทยีว*** 

 

**** เมอืท่านตกลงชาํระค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัรท์งัหมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 

เงอืนไขข้อตกลงต่างๆ ทงัหมด *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพอืประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน 

(ข้อมูลตรงนีทางบริษัทฯ จะนําลงกรอกในฟอร์มวีซ่า สําคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลบัให้เจ้าหน้าท)ี 
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1. ชือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 

2. วนั-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อาย ุ.................... ปี   สถานทีเกิด ................................................ 

3. ชือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ...........................................................................................รหสัไปรษณีย ์ ................ 

โทรศพัทบ์า้น .....................................................  มือถือ ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ตาํแหน่ง ..................................................... 

ชือสถานทีทาํงาน หรือร้านคา้ ...................................................................................................................... 

ทีอยู.่......................................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์............................. 

โทรศพัทท์ีทาํงาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) ม่าย     (.....) อยูกิ่นฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่

 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 

ชือ-นามสกุล ......................................................................................  วนั-เดือน-ปีเกิด ........................................ 

ทีอยูปั่จจุบนั (ทีติดต่อไดส้ะดวก) ........................................................................................................................... 

โทรศพัทท์ีบา้น ......................................................  มือถือ ................................................................................... 

7. บุคคลทีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

 ชือ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 

8. กรณีเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................................. 

ทีอยู ่...........................................................................................................................................โทรศพัท ์...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวซ่ีาหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 

(ขอ้นีสาํคญัมาก หากขอ้มูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลทาํใหส้ถานทูตปฏิเสธวซ่ีาหรือออกไม่ทนัวนัเดินทาง) 
 ข้อมูลส่วนตัวเพมิเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน (TWN / DBL) ............ห้อง    

 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 

 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 

 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 

 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ท่าน (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    

 10.6 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนือวัว  ไม่ทานเนือหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อืนๆ............................................................ 

12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 


