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Holiday New Zealand Tour 7 Days 

ไคร้สท์เชิร์ช -ทะเลสาบเทคาโป – ควนีส์ทาวน์ – น่ังกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พคี 
ล่องเรือชมความงามมลิฟอร์ด ซาวน์ – ดะนีดนิ ชมปราสาทลาร์นัค – ทะเลสาบ
เทคาโป – แวะแซลม่อนฟาร์ม – แอชเบอร์ตั้น –ไคร้สท์เชิร์ช 
 

พิเศษ  !!! อาหารบฟุเฟ่ต์นานาชาติบนยอดเขาบอ๊บสพี์ค  + พร้อมวิวอนังดงาม 
รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ และ ชิมปลาแซลมอน 
 

 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง  11 – 17 เมษำยน 2562( สงกรำนต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง –น ำท่ำนชมเมอืงไครส้ท์

เชิรช์ -  แอชเบอรต์ั้น  

ASHBURTON 

HOTEL 

3 
แอชเบอรต์ั้น – ดะนีดินชมเมือง –  ปรำสำท

ลำรน์คั  

DUNEDIN 

HOTEL 

4 

ดะนีดิน–ควีนสท์ำวน ์–ชมกระโดดบนัจ้ีและเรือ

เร็วเจ็ตโบต๊- น ัง่กระเชำ้ข้ึนยอดเขำชมเมือง

พรอ้มทำนอำหำรค ำ่บุฟเฟ่ต ์

QUEENSTOWN 

HOTEL   

5 
ควีนสท์ำวน ์– เต อำนำว – มิลฟอรด์ซำวน ์– 

ควีนสท์ำวน ์ 

QUEENSTOWN 

HOTEL   

6 
ควีนสท์ำวน-์แวะแซลม่อนฟำรม์-เทคำโป –

ไครส้ทเ์ชิรท์ 

CHRISTCHURC

H HOTEL 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
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วนัแรกของกำรเดินทำง (11 เมษำยน 2562 )  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของกำรเดินทำง  (12 เมษำยน 2562 ) ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  –  แอชเบอรต์ั้น 

วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (13 เมษำยน 2562 )   แอชเบอรต์ั้น – เมำรำกิ – ดะนีดิน ชมปรำสำทลำรน์คั  

 

 

 

 09.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 5 แถว K เคำนเ์ตอร ์

สำยกำรบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

12.15 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที่  SQ 975 

15.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบินให้ทา่นได้ช้อปป้ิงสนิค้ามากมายที่สนามบินประเทศ

สงิคโปร์ 

19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 297 

 

 

 

09.30 น. เดินทางถึงเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสามของประเทศ 

  นิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วน าทา่นชม เมืองไครส้ทเ์ชิรช์ ที่ได้รับสมญา

นามว่“เมืององักฤษนอกเกำะองักฤษ” 

ผ่านชมสวนสำธำรณะแฮกลีย ์ศำลำว่ำ

กำรประจ ำเมือง  ชมความงามของ แม่น ้ ำ

เอว่อน (AVON) ที่ไหลผ่านกลางเมือง

อย่างสงบเยือกเยน็ ทา่นจะได้เหน็คนถ่อเรือ

ไปตามสายน า้ที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือน า้ เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด 

เที่ยวชมสวนพฤกษศาสตร์ จากน้ันน าทา่นขึ้นสู่ ยอดเขำแคชเมียร ์ยอดเขาสงูที่ทา่นจะสามารถ

มองเหน็ทศันียภาพอนังดงามของเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจีน 

   เดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุง่ราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนสว่น

ใหญ่มีอาชีพท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้า

พ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของ

ฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  ASHBURTON HOTELหรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางสู่เมืองดะนดีิน แวะชมหาดเมารากทิี่มีลักษณะหาดทรายมี

หินรูปทรงแปลกตาที่หาชมได้ยากและไม่มีที่ไดเหมือน มีลักษณะเป็นลูก

กลมๆเหมือนลูกฟุตบอลปกคลุมกลาดเกล่ือนไปทั่วพ้ืนที่หาดทรายและโขด

หิน  โดยคล่ืนน า้ทะเลที่พัดสาดข้ึนลงหาดน้ีอยู่เป็นประจ าสม ่าเสมอเป็นเวลาหลายหม่ืนปี   
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วนัทีส่ำมของกำรเดินทำง (14 เมษำยน 2562 )   ดะนีดิน – ควีนสท์ำวน ์- กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบอ็บพคี 

 

เทีย่ง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร 

เดินทางถึงสนำมบนิเมืองดะนดีิน น าทา่นเข้าสู่ตัวเมืองดะนีดินเมืองที่เคย

เป็นเมืองใหญ่ที่สดุในนิวซีแลนด์ในยุคต่ืนทองและได้ช่ือว่าเป็นเมืองแห่งส

กอ๊ตแลนด์ผ่านชมสถานที่ส าคัญของเมือง ชมมหาวิทยาลัยโอทาโกซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ชมอาคารของสถานีรถไฟฟ้าที่เก่าแก่

ผ่านชมสวนรุกชาติแห่งเมืองดะนีดินที่ตกแต่งอย่างสวยงาม น าทา่นชม  

ปรำสำทลำรน์คั  (LARNACH CASTLE) ปราสาทแบบสกอ็ตแลนด์

แห่งเดียวในนิวซีแลนด์ ปราสาทน้ีเป็นบ้านส่วนตัวของตระกูลบาร์เกอร์ ใช้

เวลาหลายปีในการปรับปรุงปราสาทให้คงเดิมอย่างตระการตาให้ทา่นเข้า

ชมการตกแต่งภายในที่สวยงาม อาทเิช่น เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองใช้ใน

สมัยก่อน และห้องต่างๆมากมาย ปราสาทแห่งน้ีอยู่บนเนิน 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ บุฟเฟ่ต ์ณ ภตัตำคำร  

น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม  SCENIC HOTEL DUNEDIN CITY   หรือเทียบเท่ำ 

 

 

เชำ้   รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงออกจำกเมืองดะนดิิน เดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์ำวน ์ (ใชเ้วลำประมำณ 3 ชม.

30 นำที) ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน า้

ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยวพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือน 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั  ณ รำ้นอำหำรไทย  

  หลังจากน้ันหากมีเวลา น าทา่นซ้ือทวัรน์อกรำยกำรส ำหรบักำรนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกทา่นที่น่ังเรือมีความ

ตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้    

➢ ชมกำรกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพำนคำวำรวั เป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท าการให้

นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่าต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลาด

ไม่ได้เม่ือทา่นมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใส

และเช่ียวกราดใต้สะพาน  

(กำรนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรำยกำร กรุณำติดต่อสอบถำมรำคำจำกหวัหนำ้ทวัร ์จะไม่สำมำรถกำรนัตีว่ำ

จะท ำไดห้รือไมเ่พรำะไม่ไดจ้องล่วงหนำ้จึงข้ึนอยู่กบัสภำพอำกำศ ฤดูกำลหรือจ ำนวนจ ำนวนกำรจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลำท่ี

เหมำะสมหรือควำมตอ้งกำรของคณะส่วนใหญ่  ส ำหรบัผูท่ี้น ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สำมำรถ เดินเล่น ถำ่ยรูป ซ้ือ

ของท่ีระลึกหรือเคร่ืองดื่มตำมอธัยำศยั)  
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วนัทีสี่ข่องกำรเดินทำง   (15 เมษำยน 2562 ) ควีนสท์ำวน ์– เต อำนำว – มิลฟอรด์ซำวน ์– ควีนสท์ำวน ์

 

   น าทา่นขึ้นกระเชำ้กอนโดล่ำสู่ยอดเขำบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คนระยะทางข้ึนสู่ยอดเขา 

730 เมตร  ทา่นจะได้สมัผัสความสวยงามของเมืองควีนสท์าวน์ทั้งเมืองในมุมสงูที่ทา่นจะมองเหน็

อาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกบัทะเลสาบวาคาทปูีที่สวยงายด้านล่างชมยอดเขาที่

บ้านเมืองที่สวยงาม  
 

      
 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรพเิศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์ำนำชำติพรอ้มชมวิวอนัสวยงำมของ

เมืองควีนสท์ำวน ์

น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL   

หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซ่ึงเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ เป็นอนัดับ 2 

ของประเทศ เขำ้สู่เขตอุทยำนแห่งชำติมิลฟอรด์ซำวดผ่์านเขตป่าพรุป่าเบญจพรรณทุง่กว้างเข้าสู่วน

อุทยำนแห่งชำติมิลฟอรด์ซำวด ์ (MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ 

(FIORD LAND) ซ่ึงถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของขั้วโลกใต้ซ่ึงมีในลักษณะน้ีเพียง 

2 แห่งในโลกกล่าวคือภมูิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน า้แขง็ในยุคโบราณกดัเซาะหินท าให้น า้ทว่ม

แทนที่กลายเป็นอ่าวลึกระหว่างทางทา่นจะได้ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR 

LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ทา่นจะสามารถมองสะท้อนภาพภเูขา ซ่ึงเป็นวิวอยู่

เบ้ืองล่าง  และให้ทา่นด่ืมน า้แร่บริสทุธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน า้ตกที่มี

ความย่ิงใหญ่ที่ CHASM 

    
เทีย่ง  น ำท่ำนล่องเรือส ำรำญ  MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของ ธรรมชาติ

โดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกบัภาพของสายน า้ตกอนัสงูตระหง่านของน า้ตกโบเวน ซ่ึงมีความสูง160เมตร

จากหน้าผา ชมแมวน า้นอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ พรอ้มรบัประทำนอำหำรกลำงวนั 

แบบบุฟเฟตบ์นเรือ จากน้ันล่องเรือกลับสู่ทา่เรือ เพ่ือเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมือง 

ควีนสท์าวน์  
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วนัทีห่ำ้ของกำรเดินทำง  (16 เมษำยน 2562 )  ควีนสทท์ำวน ์– โอมำรำม่ำ – ทะเลสำบเทคำโป – ไครส้ทเ์ชิรช์  

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ อำหำรจีน ณ ภตัตำคำร 
 

น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม  MILLENNIUM QUEENSTOWN HOTEL  หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมำรำม่ำ เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่าน

เมืองครอมเวลล ์เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ทา่นได้

แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์ 

เทีย่ง   รบัประทำนอำหำรกลำงวนั แบบบำรบ์คิีว  

น าทา่นเดินทางสู่ แวะฟำรม์แซลม่อน ให้ทา่นได้อสิระในการชมฟาร์มเล้ียง

ปลาแซลม่อนน า้จืดและให้ท่านได้อสิระในการซ้ือแซลม่อนคุณภาพสงูและ

รสชาติเย่ืยมที่มีช่ือเสียงที่สดุแห่งหน่ึงในประเทศนิวซีแลนด์ ให้ทา่นได้ล้ิมรส

แซลม่อนแสนอร่อยหรือจะซ้ือเป็นของฝากคนทางบ้านกเ็ป็นที่ยอดนิยมอย่าง

มาก 

จากน้ันน าทา่นเดินทางผ่านชม ทะเลสำบปูคำกิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด แวะจุดชมวิวของ 

อุทยำนแห่งชำติเมำ้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขาเซาทเ์ทร์ินแอลป์ ยอดเขาเม้าท์

คุ้กที่มีความสงูถึง 3,754 เมตร บนปลายสดุของยอดเขามีหิมะและธาร

น า้แขง็ปกคลุมตลอดปี เดินทางต่อสู่ ทะเลสำบเทคำโป ที่สวยงามและ

เงียบสงบน า้ในทะเลสาบมีสเีขียวอมฟ้าหรือบางทา่นเรียกว่าทะเลสาบสี

น า้นม สพิีเศษน้ีเกดิจากแร่ธาตุผสมกบัธารน า้แขง็ของภเูขาที่มีหิมะปก

คลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสำวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของ

ฟาร์มให้ ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอนั

กว้างใหญ่ และใกล้ๆกนันั้นทา่นจะได้เหน็โบสถ์ขนาดเลก็ CHURCH OF 

GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ใน

การการประกอบพิธทีางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากทา่นเข้าไป

ด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วทา่นจะประทบัใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอด

เขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

  
จากน้ันเดินทางสู่ เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพท า

ฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ทา่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ารุงผิว 

เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  
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วนัทีเ่จ็ดของกำรเดินทำง  (17 เมษำยน 2562 )   ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

ค ำ่   รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ รำ้นอำหำรไทย 

   น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม  NOVOTEL CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

 

 

 

เชำ้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 หลังอาหารน าทา่นเดินทางสู่ สนำมบินเมืองไครส้ทเ์ชิรช์ 

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  

 

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

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดนิทาง  11 – 17 เมษำยน 2562( สงกรำนต)์ 

 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่าน/ห้อง 92,900.- บาท 56,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  89,900.- บาท 53,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 85,900.- บาท 49,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 80,900.- บาท 44,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  14,900.- บาท 14,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากท่านต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวกรณุาจ่ายเพ่ิม  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซ่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมาย่ืนวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 
*** ราคาน้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื ปรบัราคาเพิม่ขึน้ สว่นขนาดของกรุ๊ปจะสามารถสรุปไดป้ระมาณ 2 อาทติยก์่อนเดนิทาง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่าเดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิล่าชา้ 
หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได ้
*** หากท่านตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรุณาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ายการบนิทราบแต่จะไดต้ามทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
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*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพื่อความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ หากไม่ไดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคนเขา้เมอืง   
*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้เน่ืองจากไม่
ตรงตามเงื่อนไขตามกรมธรรม ์
*** การรเีควสทีน่ัง่ขึน้อยู่กบัพจิารณาของทางสายการบนิ และ หากท่านใดรเีควส long leg ทางสายการบนิไม่รบัจอง และทางลกูคา้
ตอ้งชีแ้จงเหตุผลกบัทางเคาทเตอรเ์ชคอนิดว้ยตวัท่านเอง 

อตัราน้ีรวม 
1. คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตามเสน้ทาง โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
2. คา่โรงแรมทีพ่กั (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง)  คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่ว  คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการทีร่ะบุ 
3. คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการทีไ่ดร้ะบุในรายการ  คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี 
4. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
5. คา่ประกนัการเดนิทางรวมอบุตัเิหตุและคา่รกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  
ส าหรบัผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้ เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หากลกูคา้เดนิทางไปกอ่นคณะ กรมธรรมป์ระกนัไมคุ่ม้ครอง ตอ้งท าประกนั(รายเดีย่ว) ลกูคา้สามารถจดัท าเอง
ได ้หรอืกรณุาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไมคุ่ม้ครองผูท้ีอ่ายตุ ่า กว่า 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป (ตอ้งท าประกนัเพิม่) 
 ลกูคา้อาย ุ1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%รายละเอยีดตามเงือ่นไขกรมธรรม ์  
 ลกูคา้ทีไ่มไ่ดต้รงตามเงือ่นไขกรมธรรมก์ารเดนิทาง ทา่นตอ้งท าประกนักบัทางบรษิทัฯ หรอืท าประกนัการ
เดนิทาง 
 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์ทีอ่าศยัอยูใ่หนประเทศนัน้ๆ อยูแ่ลว้ ไมคุ่ม้ครอง ไมต่รงตามเงือ่นไขกรมธรรม์ 

6. คา่น ้ามนัจากสายการบนิ  ณ วนัที  15 ตลุาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษี
น ้ามนัของสายการบนิหากมกีารเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจากนี้ 

7. ราคารวมวซีา่แลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนดอ์ยูแ่ลว้ คืนให้ท่านละ 2,500 บาท 
8. ค่าวีซ่ากรุป๊หรือครอบครวัแบบท่องเท่ียวประเทศนิวซีแลนด ์ หากต้องการย่ืนวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 

บาท หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไม่ย่ืนพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
2. กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็คา่แปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากคา่วซี่า 
3. คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่า สายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 
4. คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง  
5. คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ  คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
6. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
7. คา่ทปิไกด ์คา่ทปิคนขบัรถของนิวซแีลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคา่ทปิคนยกประเป๋า

ทีโ่รงแรมไมม่เีพราะควรยกกระเป๋าดว้ยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมสว่นใหญ่
ไมม่พีนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

8. ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถและไม่แจกกระเป๋า 
9. ไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 
10. ไมส่ามารถสะสมไมลไ์ด ้เนื่องจากเป็นตัว๋กรุ๊ป 
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เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
1. ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัรห์นึ่งทา่น  
2. ท่านตอ้งเตรยีมเอกสารใหท้างบรษิทัฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด ์

กอ่น 30 วนัท างาน หรอืกอ่น 21 สปัดาห ์ 
3. หากทา่นจองและใหเ้อกสารในการท าวซี่าเขา้ประเทศนิวซแีลนด์ล่าชา้ ไมท่นัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบนิ 

และผลวซี่าของทา่นไมผ่า่น บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ าทัง้หมด 
4. ส าหรบัส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะขอเกบ็ค่าทวัรท์ัง้หมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ หากไม่ได้รบัเงนิ

ครบทัง้หมดกอ่นวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการใหบ้รกิาร 
เงื่อนไขการยกเลิก  (สงกรานต ์) 
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถกูน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้
เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางได้ด้วยเหตผุลไดกต็ามจะเป็นไปตางเงื่อนไขตามน้ี 

1. แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  60วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
2. แจง้ล่วงหน้า 41 – 59 วนั กอ่นเดนิทาง หกัคา่มดัทา่นละ 30,000 บาท  
3. แจง้ล่วงหน้า 31 – 40 วนั กอ่นเดนิทาง  หกัคา่ใชจ้่าย 50% จากราคาทวัร ์ 
4. แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 
5. ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิทัง้หมด  

หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนื่องจาก ความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรม ทีพ่กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั บรษิทั
ฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้งหรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง
พจิารณาแลว้ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิไหท้า่นไดไ้มว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีที่
สถานทตูงดออกวซี่าอนัสบืเนื่องมาจากเอกสารไมค่รบหรอืตวัผูโ้ดยสารเองตอบค าถามไมช่ดัเจน รวมถงึจะไมร่บัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืง ใหก้บัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่น
ประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศไทยทีท่า่นออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณีที่
สายการบนิระหว่างประเทศล่าชา้ 
เอกสารในการขอวีซ่า 

1. หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่ ่ากว่า 6 เดอืน 
2. รปูถ่าย 2 รปู ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
3. ส าเนาทะเบยีนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี 
4. ใบรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู ่(ใชภ้าษาองักฤษเทา่นัน้) ส าเนาทะเบยีนการคา้ถา้เป็นเจา้ของกจิการ 

- ประวตักิารท างานควรระบุระยะเวลาท างานทัง้หมด รวมถงึ ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ 
5.  ขา้ราชการจะตอ้งมจีดหมายรบัรองจากตน้สงักดั และส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ 
6. หลกัฐานการเงิน  ต้องของ statement ย้อนหลงั 6 เดือน จากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ  
7. เดก็อายตุ ่ากว่า 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากผูป้กครอง (บดิาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะ 

ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญาตทัง้บดิาและมารดา พรอ้ม
เอกสารส าเนา ทะเบยีนบา้น+บตัรประชาชน และการเงนิของบดิาหรอืมารดา 

8. หลกัฐานประวตักิารศกึษา (ส าหรบัเดก็นกัเรยีน/นกัศกึษา) อาท ิ หนงัสอืรบัรองจากทางโรงเรยีน(ตวัจรงิ) กรณีปิด
เทอมใชส้ าเนาบตัรนกัเรยีน หรอืใบวุฒบิตัร ใบแสดงผลการเรยีน ใบรายงานจากโรงเรยีน   
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9. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้มสี าคญัมาก)  
10. กรณีถา้เป็นครอบครวัทีม่สีาม ีภรรยา และมบีุตรอายไุมเ่กนิ 20 ปี เดนิทางดว้ยกนัสามารถยืน่วซี่ารวมกนัไดเ้ป็นวี

ซ่าครอบครวั 
11. กรณุาใสห่มายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิต่อไดล้งในส าเนาบตัรประชาชนหรอืส าเนาทะเบยีนบา้น 
12. หากทา่นตอ้งการใชห้นงัสอืเดนิทางไปประเทศอืน่กอ่นเดนิทางกบัเรา กรณุาแจง้เจา้หน้าทีเ่พราะหากยืน่หนงัสอื

เดนิทางเขา้ไปในสถานทตูแลว้ไมส่ามารถเอาหนงัสอืเดนิทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซี่า 
13. ระยะเวลาในการยืน่วซี่าประมาณ 20-25 วนั(การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ  15-20 วนั  ไม่รวมเสาร-์อาทิตย ์

และหากมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมจะต้องเลือนวนัรบัผลวีซ่าออกไปอีก) 
14.  หนงัสอืเดนิทาง(PASSPORT) ตอ้งน าไปยืน่กบัทางศนูยย์ื่นกอ่น และจะไมน่ าเล่มเขา้ไปในสถานทตู 
15.  ผลวซี่าจะไมต่ดิเล่มแตจ่ะออกมาเป็นเอกสารยนืยนัและหมายเลขวซีา่แทน เพราะเป็นแบบ E-Visa โดยไมต่อ้งตดิ

ในเล่ม 
กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากทา่นถกูปฏเิสธการออกวซี่า ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้อง
ขอวีซ่าใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทตูพจิารณาผลวซี่าลา่ชา้ไมท่นัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้ และ
ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
3. หากทางสถานทตูแจง้ว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวซี่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลกัฐานปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
หรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตูยกเลกิวซี่าของ
ทา่น ขึน้อยูก่บัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซี่านัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทางสถานทตู ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซง

การพจิารณาของสถานทตูได ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 
**** ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการทีจ่ะไม่รับย่ืนวซ่ีา หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขทีจ่ะย่ืนท่องเทีย่ว*** 
 

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
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) ............ห้อง หรือ (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        ไม่ทานเนื้ อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 

*** ทีน่ัง่ส าหรบักรุ๊ปทีเ่ราจองเป็นทีน่ัง่ทัว่ไปแบบหมู่คณะ ไมใ่ชท่ีน่ัง่ดา้นหน้าสดุ (long leg seat)  
ทางสายการบนิจะจดัทีน่ัง่ตามความเหมาะสม 


