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Romantic South Island Tour 7 Days 

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

พิเศษ  !!! ทานอาหารบฟุเฟ่ตน์านาชาติบนยอดเขา+ชมวิวเมืองควีนสท์าวน์ 
รบัประทานอาหารไทย 1 มือ้ 

 

 

 

  

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  12 –18 เมษำยน 2562 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DAY 
ITINERARY 

HOTEL 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

2 

ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้น

แกะ- ทไวเซิล 

TWIZEL 

HOTEL 

3 

ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์– น ัง่

กระเชา้ข้ึนสู่ยอดเขาบอ๊บ พคีส ์พรอ้มทาน

อาหารบุฟเฟ่ตน์านาชาติ 

QUEENST

OWN 

HOTEL   

4 
ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ์

กลาเซียร ์

FOX 

GLACIER 

HOTEL 

5 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์

อลัไพน ์-ไครส้ทเ์ชิรช์ 

CHRISTCH

RUCH 

HOTEL 

6 
ไครส้ทเชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่คคูร่า 

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

CHRISTCH

RUCH 

HOTEL 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
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วนัแรกของการเดินทาง (12 เมษายน 2562)    กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง (13 เมษายน 2562)   ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น – ทะเลสาบเทคาโป  

          ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ -ทไวเซิล 

 

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

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

12.15 น. ออกเดินทำงสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975 

15.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.45 น. ออกเดินทำงสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 297 

 

  
 

09.30 น.    เดินทำงถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกำะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอนัดับสำม

            ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอรต์นั 

   เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือ

   ฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสนิค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑบ์ ำรุงผิว เซร่ัม 

   ครีมลำโนลิน หรือจะช้ือของฝำก อำทเิช่นตุก๊ตำแกะ  

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

   จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสี

   เขียวอมฟ้ำหรือบำงท่ำนเรียกว่ำทะเลสำบสีน ำ้นม สีพิเศษน้ีเกิดจำกแร่ธำตุผสมกับ

   ธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียสุ์นขั

   ตอ้นแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะใน

   ฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันน้ันท่ำนจะได้เหน็โบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF 

   GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สดุในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ใน 

   กำรกำร ประกอบพิธทีำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกทำ่น เข้ ำ ไป ด้ ำน ใน

มองผ่ำน หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอด

   เขำที่สวยงำมรำวกบัภำพวำด  

น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมด่ังภำพวำด ให้ท่ำนแวะจุด

ชมวิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเห็นยอดเขำเม้ำท์คุ้กสวยที่สุดของ อุทยาน

แห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทือกเขำเซำท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขำเม้ำท์คุ้กที่โดดเด่น 

ด้วยควำมสงูถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี 
 

  
 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL   หรือเทียบเท่า 
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วนัทีส่ามของการเดินทาง  (14 เมษายน 2562) ทไวเซิล – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขา 

        พรอ้มทานอาหารแบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติ+ชมวิวของเมืองควีนส์

ทาวน ์

 
 
 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

   น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์ เมืองแห่งสวน

ผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้งและแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ 

จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์

เทีย่ง   รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

   หลังจำกน้ันหำกมีเวลำ น ำทำ่นซ้ือทวัรน์อกรายการส าหรบัการนัง่เรือเร็วเจ็ตโบท๊ หรือ กระโดดบนัจ้ี 

➢ เจ็ทโบท๊ (JETBOAT, Optional tour) เรือเรว็น้ีออกแบบมำให้ว่ิงด้วยควำมเรว็และ          

หมุนได้ 360 องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่น่ังเรือมีควำม

ตื่นเต้นและสนุกสดุ ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นควำมประทบัใจในกำรมำเยือนประเทศนี้    

➢ ชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวั เป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้

นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำด

ไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใส

และเช่ียวกรำดใต้สะพำน  

(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่า

จะท าไดห้รือไมเ่พราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถงึเวลาท่ี

เหมาะสมหรือความตอ้งการของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูท่ี้น ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถา่ยรูป ซ้ือ

ของท่ีระลึกหรือเคร่ืองดื่มตามอธัยาศยั)  

   
  

  น ำทำ่นขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอดเขาบอ็บสพ์คี เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คนระยะทำงข้ึนสู่ยอดเขำ 

  730 เมตร  ทำ่นจะได้สัมผสัควำมสวยงำมของเมืองควีนส์  ทำวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่ำนจะมองเหน็ 

  อำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกบัทะเลสำบวำคำทปูีที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดวิว 

  เมืองที่สวยงำม 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง (15 เมษายน 2562)    ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัทีห่า้ของการเดินทาง (16 เมษายน 2562)   ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

ค า่  รบัประทานอาหารพเิศษ..แบบบุฟเฟ่ตน์านาชาติพรอ้มชมวิวอนัสวยงาม 

  ของเมืองควีนสท์าวน ์

น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม HOLIDAY INN QUEENSTOWN HOTEL หรือ

เทยีบเทำ่ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็น

ภเูขำสงู ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำก้ำ แวะชมเมือง

วานากา้ ริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสูงอยู่อกีฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้

เป็นเมืองที่มีทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อกีเมืองของนิวซีแลนด์ จำกน้ัน ำเดินทำง

ต่อไปยัง เมืองฮำสทผ่์ำนทะเลสำบและภเูขำสงูที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจ

ตลอดสองข้ำงทำง 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบทอ้งถิน่ 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธำรน ำ้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยู่ในเวสต์แลนด์

เนช่ันแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอกีแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์

ของธำรน ำ้แขง็ที่เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่

หยุด ธำรน ำ้แขง็สขีำวระยิบระยับ สลับกบัสเีขียวมรกดอนังดงำม 

            
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก 

                                        น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตสเีขียวหรือหยก ชำวเมำรี

เช่ือกนัว่ำว่ำหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรงและจะน ำอ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระ

เชิญท่านเลอืกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ สถานนีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ 

ALPINE TRANIN) ให้ทำ่นน่ัง รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์

ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำแอลป์
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วนัทีห่กของการเดินทาง  (17 เมษายน 2562)     ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่คคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง (18 เมษายน 2562)         ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 

แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำ เป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะ

และต้นไม้หลำกสีเปล่ียนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขำเขียวขจีและ

ฝูงแกะน่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำช่ืนชมทวิทศิน์อนังดงำมดั่งภำพวำด

เพลิดเพลินไปตลอดสองข้ำงทำง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก RENDEZVOUS CHRISTCHRUCH  HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดินทำงขึ้นทำงตอนเหนือของเกำะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมืองเลก็ๆน่ำรักริมฝั่งทะเลทำง

ตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนย์กลำงของเมืองทำ่เรือล่ำปลำวำฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 

และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมำะส ำหรับกำรเพำะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ำมีช่ือเสยีงด้ำน

กำรจัดทวัร์ชมปลำวำฬเป็นอย่ำงมำก และยังเป็นเจ้ำแรกในนิวซีแลนด์จัดให้มีทวัร์ชมปลำวำฬ  

(การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณทีีม่พีายุ หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือ

ได ้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวร์ทีจ่องเอาไว ้ แลส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่

อนุญาตใหข้ึ้นเรือเพือ่ความปลอดภยั)  

เทีย่ง         รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   

 น ำทำ่นลงเรือยอร์ชล ำใหญ่ที่มีควำมจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลำงทะเลเพ่ือเกบ็เกี่ยวประสบกำรณ์ 

        กำรผจญภัย ชมปลำวำฬยักษ์พันธุส์เปร์ิม ซ่ึงเป็นสตัว์ที่สง่ำงำมที่สดุของโลกในธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด 

ทำ่นอำจจะพบกบัปลำโลมำสีเทำ นกทะเลหลำก

ชนิดแมวน ำ้ และอำจจะยังได้ชมปลำวำฬอกี

หลำกหลำยพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ำมำเยือนชำยฝั่งใน

บำงฤดูกำลอกีด้วย  

(ใชเ้วลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชัว่โมง)  

จำกน้ันเดินทำงกลับสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน  

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก RENDEZVOUS CHRISTCHRUCH HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอำหำรน ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

10.50 น.  เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  

17.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.35 น. ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 978 

20.00 น. เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ  

******************************* 
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อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  12-18 เมษำยน 2562 (สงกรานต)์ 

 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ พกั 2-3 ท่านต่อห้อง 97,900.- บาท 61,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  93,900.- บาท 57,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 89,900.- บาท 53,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไม่มเีตยีง 84,900.- บาท 48,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  15,900.- บาท 15,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทา่นต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 

ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  3,500 บาท หรอืมเีหตุ
จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขการยืน่วี
ซ่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
ควรย่ืนวีซ่าล่วงหน้าโดยสามารถเกบ็เอกสารมาย่ืนวีซ่าได้ตัง้แต่วนัท่ี 15 มกราคม – 12 มีนาคม 2562 
น้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้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 
*** 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 ์
* กำรรีเควสที่นั่งขึ้นอยู่กบัพิจำรณำของทำงสำยกำรบนิ และ หำกท่ำนใดรีเควส long leg ทำงสำยกำรบนิไม่รับจอง และทำงลูกค้ำต้อง

ชี้แจงเหตผุลกบัทำงเคำทเตอร์เชคอนิด้วยตวัท่ำนเอง) 

 

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  
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ส าหรบัผู้เดินทางไปพร้อมกรุป๊ตัง้แต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้
 เงื่อนไขการคุ้มครอง 
 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
เดนิทางเ 
 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 

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  
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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   

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  
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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 ้ซึง่ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี่จะเดนิทางไป
ท่องเทีย่วยงัตามเอกสารทีร่ะบุเท่านัน้ 

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

**** เม่ือท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมดแล้ว ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 

 
 

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 ................................................... 
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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 ทำ่น (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 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง    
 11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้ อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 

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

 
 

 

 
 


