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BW.. Romantic South Island Tour 7Days/5Nights 

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป - ควนีส์ทาวน์ - วานาก้า  
ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อลัไพน์ – ชมปลาวาฬทีไ่คคูร่า 

 พิเศษ..ทานบฟุเฟ่ต์นานาชาติ บนยอดเขาบอ๊บสพี์ค +  ชมวิวอนังดงามของเมืองควีนสท์าวน์ 

  
 
 

 
 
 

ก าหนดการเดินทาง    26 ธนัวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ( ปีใหม่ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางเทีย่วบนิ 

วนับนิ เมอืง เทีย่วบนิ เวลา ระยะเวลาบนิ 

วนัที ่1 26 ธันวาคม2561 กรุงเทพฯ-สงิคโปร ์(BKK-SIN) SQ975 12.15-15.45 2.25 ชัว่โมง 

วนัที ่2 26 ธันวาคม2561 สงิคโปร-์ไครส้ทเ์ชริท์ (SIN-CHC) SQ297 19.50-10-40+1 9.45 ชัว่โมง 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ 

3 
ทไวเซ่ิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์– นัง่กระเชา้ข้ึน

ยอดเขาบอ๊บส ์พคี -วานากา้ 

4 
วานากา้ - พลซัซลิง่ เวิลด ์- ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซ์

กลาเซียร ์

5 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเชิรช์ – ชมปลาวาฬท่ีไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วนัที ่7 01 มกราคม 2562  ไครส้ทเ์ชริท์-สงิคโปร ์(CHC-SIN) SQ298 12.00-17.40 10.50 ชัว่โมง 

วนัที ่7 01 มกราคม 2562  สงิคโปร-์กรุงเทพฯ (SIN-BKK) SQ978 18.45-20.10 2.25 ชัว่โมง 

วนัแรก  ( 26 ธนัวาคม 2561)  กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์  

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

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

12.15น. ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975   

15.45 น. เดินทางถึง สิงคโปร ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.50 น. ออกเดินทางสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 297 

 

วนัสอง ( 27 ธนัวาคม 2561)  ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง  – แอชเบอรต์ั้น - ทะเลสาบเทคาโป  

      ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ  

10.40 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็น

อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง  เดินทาง

ผานฟาร์มน้อยใหญ่สู่เมืองแอชเบอร์ตัน 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

  เมืองแอชเบอรต์นั เมืองที่อยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพ

ท าฟาร์มเล้ียงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปป้ิงสินค้าพ้ืนเมืองไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

เซร่ัม ครีมลาโนลิน หรือจะช้ือของฝาก อาทเิช่นตุก๊ตาแกะ  

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงามและเงียบสงบน ้าใน

ทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน า้นม สีพิเศษน้ีเกิด

จากแร่ธาตุผสมกับธารน า้แข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่

http://bit.ly/2NMk5YE
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ทะเลสาบ ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ ที่เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการ

ต้อนแกะในฟาร์มอันกว้างใหญ่ และใกล้ๆกันน้ันท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF 

GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทาง

ศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะ

ประทบัใจกบัวิวของทะเลสาบเทคาโปและยอดเขาที่สวยงามราวกบัภาพวาด  

น าท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามด่ังภาพวาด ให้ท่านแวะจุดชมวิวของ

ทะเลสาบที่สามารถมองเหน็ยอดเขาเม้าทคุ้์กสวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขา

เซาทเ์ทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่นด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธาร

น า้แขง็ปกคลุมตลอดปี  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

  น าท่านเดินทางเขา้สู่ทีพ่กั  MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL   หรือเทียบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ( 28 ธนัวาคม 2561)   ทไวเซ่ิล – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์–นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาบอ๊บส ์พคี  

     วานากา้ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม 

  น าทา่นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเลก็บนที่ราบสงู ผ่านเมือง ครอมเวลล ์เมืองแห่งสวน

ผลไม้ ให้ทา่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิดของนิวซีแลนด์  

  จากน้ันเดินทางต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์น าท่านขึ้นกระเชา้กอนโดล่าสู่ยอด

เขาบ็อบสพ์ีค เป็นกระเช้าที่น่ังได้ 4 คน ระยะทางข้ึนสู่ยอดเขา 730 เมตร  

ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่าน

จะมองเหน็อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคา

ทปูีที่สวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว 

เทีย่ง   รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ นานาชาติแบบท่านไม่อั้นบน

ยอดเขาบ๊อบสพ์คี พรอ้มชมทิวทัศนอั์นงดงานของเมอืงควีนสท์าวน์ 

 น าทา่นเดินทางชมเมืองควีนสท์าวน ์เมืองขนาดเลก็ซ่อนตัวอยู่กลาง

ธรรมชาติที่งดงามริมทะเลสาบที่มีน า้ใสเป็นสฟ้ีาแสนสวยที่นักทอ่งเที่ยว

พลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเยือนเดินทางจากเมืองควีนส์ทาวน์โดยรถว่ิงเลาะ

แม่น า้คาวารัว ให้ทา่นได้แวะชมเรือเรว็เจท็โบท๊ (JETBOAT) เรือเรว็น้ีออกแบบมาให้ว่ิงด้วยความเรว็

และหมุนได้ 360 องศาพร้อมคนขับที่มีความช านาญเป็นพิเศษ ให้ทุกทา่นที่น่ังเรือมีความต่ืนเต้นและ

สนุกสดุๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทบัใจในการมาเยือนประเทศนี้   

หลังจากน้ันน าทา่นผ่านชมการกระโดดบนัจ้ีทีส่ะพานคาวารวัเป็นการกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลก

ที่เปิดท าการให้นักทอ่งเที่ยวท ากจิกรรมอนัน่า

ตื่นเต้นนี้ จนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็น

กจิกรรมที่จะพลาดไม่ได้เม่ือทา่นมาเที่ยว

นิวซีแลนด์กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 

เมตร สู่พ้ืนน า้อนัใสและเช่ียวกราดใต้สะพาน  
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(การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบท๊หรือกระโดดบนัจ้ีเป็นทวัรน์อกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจาก

หวัหนา้ทวัร ์จะไม่สามารถการนัตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กบัสภาพ

อากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนจ านวนการจองในแต่ละวนัรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความตอ้งการ

ของคณะส่วนใหญ่  ส าหรบัผูที้น่ ัง่รถไปคนัเดียวกนัแต่ไม่ไดซ่ื้อทวัรน์ี้ สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซ้ือ

ของทีร่ะลึกหรือเครือ่งดืม่ตามอธัยาศยั) 
 

หลังจากน าทา่นเดินทางสู่ ทะเลสาบวานากา้ โดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภเูขาสงู 

ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มีช่ือเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานาก้า แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่

สวยงามโดยมีภเูขาสูงอยู่อกีฟากหน่ึงของทะเลสาบที่ท  าให้เป็นเมืองที่มีทศันียภาพที่สวยงามและน่าอยู่

อกีเมืองของนิวซีแลนด์ 

ค า่                รับประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารในโรงแรม 

  น าทา่นเข้าสู่ที่พักโรงแรม   WANAKA EDGEWATER RESORT หรือเทียบเท่า 

วนัทีสี่ ่( 29 ธนัวาคม 2561)    วานากา้ – พลซัซลิง่ เวิลด ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  ให้ทา่นได้เข้าชม พลซัซลิง่ เวิลด ์(PUZZLING WORLD) ให้ทา่นได้

ทอ่งแดนพิศวงหรือดินแดน 3 มิติที่จะท าให้ให้ทา่นได้งวยงงกบัภาพ

จ าลองหรือภาพลวงตาที่แปลกและแตกต่างจากความเป็นจริง เป็น

สถานที่ที่ออกแบบมาให้ทา่นได้ทดลองสมองและถ้าทายความสามารถใน

การใช้สายตาที่จะแยกแยะสิงต่างๆออกจากโลกความเป็นจริงและยังมี

โซนเขาวงกต (The Great Maze) ให้ทา่นได้ทดลองเข้าไปเพ่ือค้นหา

ทางออกที่ถูกต้องด้วยตัวเองหาไม่เจอกท็างออกกส็ามารถออกทางฉุกเฉิน

ได้เช่นกนั จากน้ันเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสทผ่์านทะเลสาบและภเูขาสูงที่

สวยงามเป็นภาพที่ทา่นจะประทบัใจตลอดสองข้างทาง 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดินทางสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธารน า้แขง็อกีแห่งหน่ึงที่อยูใน

เวสต์แลนด์ เนช่ันแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝนอกีแห่ง

หน่ึงชมความมหัศจรรย์ของธารน า้แขง็ที่เคล่ือนลงมาอย่างต่อเน่ืองตลอด

ทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่างไม่หยุด ธารน า้แขง็สขีาวระยิบระยับ สลับ

กบัสเีขียวมรกตอนังดงาม  

ค า่ รับประทานอาหารค า่ ในโรงแรม ( แบบตะวันตก ) 

 น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก   GLACIER COUNTRY HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้ ( 30 ธนัวาคม 2561)   ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิต

หินสเีขียวหรือหยก ชาวเมารีเช่ือกนัว่าหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษาความสงบ 
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แขง็แรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลอืกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  

ให้ทา่นน่ังรถไฟทรานซอ์ลัไพน ์  ระหว่างทางผ่านชมทศันียภาพอนังดงาม

ของเทอืกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซ่ึงโอบ

ล้อมด้วยภเูขาหิมะและต้นไม้หลากสเีปล่ืยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สดุ สลับ

กบัภเูขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเลม็หญ้าช่ืนชมทวิทศัน์อนั

งดงามด่ังภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร 

น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก  CHRISTCHRUCH RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีห่ก   ( 31 ธนัวาคม 2561)  ไครส้ทเ์ชิรช์ – ชมปลาวาฬทีไ่คคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ภายในโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซ่ึงเป็นเมือง

เลก็ๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งน้ีเป็นศูนย์กลางของ

เมืองทา่เรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดม

สมบูรณ์ เหมาะส าหรับการเพาะปลูกและเล้ียงแกะ เมืองไคคูร่ามีช่ือเสียง

ด้านการจัดทวัร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์

ที่จัดให้มีทวัร์ชมปลาวาฬ  

(การออกเรือชมปลาวาฬข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณทีีม่พีายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือ

ได ้บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือใหใ้นราคากรุ๊ปทัวร์ทีจ่องเอาไว ้และส าหรับเด็กอายุต า่กว่า 4 ขวบไม่

อนุญาตใหข้ึ้นเรือเพือ่ความปลอดภยั) 

เทีย่ง  รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก   

บ่าย น าทา่นลงเรือยอร์ชล าใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพ่ือ

เกบ็เกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุส์เปร์ิม ซ่ึงเป็น

สตัว์ที่สง่างามที่สดุของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ทา่นอาจจะพบกบั

ปลาโลมาสเีทา นกทะเลหลากชนิด แมวน า้ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอกี

หลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอกีด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 

2 ช่ัวโมง) จากน้ันเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สทเ์ชิร์ช  

ค า่  รับประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

  น าทา่นเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHRISTCHRUCH RENDEZVOUS HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด   ( 1 มกราคม 2562) ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 หลังอาหารเช้าน าทา่นเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

12.00 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร ์ โดยเทีย่วบนิที ่ SQ 298  
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17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.45 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที่ SQ 978 

20.10 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

 

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

      อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง    26 ธนัวาคม 2561 - 01 มกราคม 2562 ( ปีใหม่ ) 
 
 

คณะผูเ้ดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไมร่วมตัว๋เครื่องบนิตลอด

การเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 99,900.- บาท 67,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผูใ้หญ่  90,900.- บาท 61,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่มเีตยีง 83,900.- บาท 55,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผูใ้หญ่ไมม่เีตยีง 77,900.- บาท 50,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ  14,900.- บาท 14,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งทา่นที ่3 ลด 2,000.- บาท  2,000.- บาท 
ราคาทวัรร์วมคา่วซีา่กรุ๊ป หรอื วซี่าครอบครวัแลว้ หากทา่นตอ้งการยืน่วซี่าเดีย่วกรณุาจ่ายเพิม่  2,500 บาท หรอื
มเีหตุจ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ากอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซีา่กรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ 
(เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึน้อยูก่บัเอกสารของทา่น ทางบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิารณา)   

** จองด่วน กรุป๊ในเทศการปีใหม่ปิดกรุป๊ก่อนเดินทางประมาณ 45 วนัก่อนเดินทาง ** 
*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบนิ 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสาร จ านวน 15 ทา่นขึน้ไป หากผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ากว่า 15 ทา่น บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อนการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิการเดนิทางไมส่ามารถคนืเงนิคา่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบ
หมูค่ณะ 
*** บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคา้ซือ้เองเพือ่ต่อเทีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเทีย่วบนิ
ล่าชา้ หรอืจ านวนผูเ้ดนิทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไมส่ามารถออกเดนิทางได ้
*** หากทา่นตอ้งการอาหารพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมลข์องสายการบนิ กรณุาแจง้ใหเ้ราทราบในตอนจอง
ทวัรห์รอืกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 10 วนั เพือ่แจง้ใหส้ายการบนิทราบแตจ่ะไดต้ามทีข่อหรอืไมข่ึน้อยูก่บัสายการบนิจะ
พจิารณาให ้
*** โรงแรมเกาะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สี ิง่อ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสงูประมาณ 1-4 ชัน้เพือ่ความ
ปลอดภยัจากแผน่ดนิไหวและการเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นการชมธรรมชาตทิีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณีลกูคา้มวีซี่าอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญาตใหเ้ขา้-ออก ประเทศ โดยไมต่อ้งยืน่วซี่า เชน่ บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบหรอืคนืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ หากไมไ่ดร้บัอนุญาตเขา้ประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพนิิจของเจา้หน้าตรวจคน
เขา้เมอืง  
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*** กรณีลกูคา้จอยแลนด ์ไมใ่ชต้ัว๋ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไมท่ าประกนัการเดนิทางให ้
เนื่องจากไมต่รงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม ์
*** ทีน่ัง่บนเครือ่งจะเป็นแบบกรุ๊ปโดยทางสายการบนิจะจดัใหเ้ป็นกลุ่ม ไม่ใช่ท่ีนัง่แบบด้านหน้าสดุ(No long leg seat ) 
  

อตัรานี้ รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ ช้ันประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร ์แอรไ์ลน ์(SQ) 

 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหน่ึงห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ 

 ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศกข์องบริษัทจากกรงุเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอยีดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 

 ค่าน า้มันจากสายการบิน  ณ วนัที  23 มิถุนายน 2561 บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษี

น า้มันของสายการบินหากมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนหลังจากน้ี 

 ค่าวีซ่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์  หากตอ้งการยื่นวีซ่าเดี่ยวจ่ายเพิม่ 2,500 บาท หรือ 

จ าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์ไม่ยื่นพรอ้มคณะ ตอ้งจ่ายค่าวีซ่าเพิม่ 

 

อตัรานี้ ไม่รวม 

 ค่าท าหนังสอืเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 

 กรณทีี่ต้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษเพ่ิมเติม ต้องขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพ่ิมต่างหากจากค่าวีซ่า 

 ค่าน า้หนักของกระเป๋าเดินทางในกรณทีี่เกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเอง  

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท ์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ค่าหัวหน้าทวัร์รถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  

 ค่าทปิคนขับรถของนิวซีแลนดต์ามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน  

 ค่าทปิคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพ่ือความรวดเรว็และสะดวกในการเดินทาง เพราะ

โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 

 ไม่รวมค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอนิเตอร์เนต็เนต็คดิเป็นช่ัวโมง 

เงื่อนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  

 ทางบริษัทฯ จะขอเกบ็เงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 30,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึ่งท่าน  

 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ก่อน 30 

วันท างาน หรือก่อน 4 สปัดาห์  

 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล

วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั้งหมด 

 ส าหรบัส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัรท์ั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างนอ้ย  30 วนัท าการส าหรบัท่านท่ีรอผล 

วีซ่า หรือหากผลวีซ่าผ่านแลว้ขอช าระยอดค่าใชจ่้ายทั้งหมด หากบริษทัฯ ไม่ไดร้บัเงินครบทั้งหมดก่อนวนัเดินทาง  

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการใหบ้ริการ 

 เมื่อท่านตกลงช าระค่ามัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขและยอมรับข้อตกลงต่างๆ 

ทั้งหมดของทางบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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การยกเลิก(ปีใหม่) 

 แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ า 30,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 46 -59 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ าทั้งหมด 30,000.-บาท 

- กรณีท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทัขอยึดค่ามดัจ าทั้งหมด  

- กรณีออกตัว๋แลว้ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋  

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-45 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลปีใหม่

เราจ่ายเงินล่วงหนา้ใหโ้รงแรมและท่ีเท่ียวก่อนเดินทาง 1 เดือน ) 

 แจ้งยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการออกจากประเทศไทย หรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มี

การคืนเงินทั้งหมด  

 

หมายเหตุ  

- รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองการประท้วงและภัยธรรมชาติฯลฯ โดยบริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ  

- บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ

สิ่งของห้ามน าเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสยีหรือด้วยเหตุผล

ใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  

- ทางบริษัทฯไม่คืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูต

ปฏเิสธออกวีซ่าอนัสบืเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเองที่ให้เอกสารมาไม่ครบถ้วนตามที่สถาทูตก าหนด หรือการที่

ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวที่เป็นเทจ็ในการขอวีซ่า บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ

ไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย บริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพ่ือต่อเคร่ืองในกรณทีี่สายการบินระหว่าง

ประเทศล่าช้า 
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เอกสารในการขอวีซ่านิวซีแลนด*์ เทศการปีใหม่ควรยื่นวีซ่าก่อนเดินทาง 30 วนั* 

 หนังสอืเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน และถ่ายส าเนาหนา้ท่ีมีการเดินทางเขา้-ออก หรือมีวีซ่าติดมาทั้งหมด 

(ส าคญัมาก) 

 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้ วคร่ึงหรือ 2 นิ้ ว 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 

 ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท  างานอยู่ (ใช้ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

- ประวัติการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท ์

  ข้าราชการจะต้องมีจดหมายรับรองจากต้นสงักดั และส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 

 หลกัฐานการเงิน ใชส้ าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รือฝากประจ า ยอ้นหลงั 6 เดือน หรือ statement ยอ้นหลงั 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใชเ้วลาประมาณ 30 วนัเพราะเป็นช่วงเทศการปีใหม่หรือข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  

 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะ 

ต้องมีหนังสอืยินยอมจากมารดา หรือหากเดก็เดินทางคนเดยีวต้องมีหนังสอือนุญาตทั้งบิดาและมารดา พร้อมเอกสาร

ส าเนา ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส าหรับเดก็นักเรียน/นักศึกษา) อาท ิ หนังสอืรับรองจากทางโรงเรียน(ตัวจริง) กรณปิีด

เทอมใช้ส าเนาบัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบัตร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนช่ือ (ถ้ามีส าคัญมาก) 

 กรณถ้ีาเป็นครอบครัวที่มีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดินทางด้วยกนัสามารถยื่นวีซ่ารวมกนัได้เป็นวีซ่า

ครอบครัว 

 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพทท์ี่สามารถติดต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 

 หากท่านต้องการใช้หนังสอืเดนิทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกบัเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสอืเดิน

ทางเข้าไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสอืเดินทางออกมาได้จนกว่าจะถึงก าหนดวันออกวีซ่า 

 ระยะเวลาในการย่ืนวีซ่าประมาณ 30 วนั ช่วงเทศการปีใหม่ หนังสอืเดินทาง(PASSPORT)ที่ย่ืนเข้าสถานทูตแล้วไม่

สามารถดึงออกมาจากสถานทูตได้จนกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม    หากมีการใชเ้ล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน 

จ าเป็นตอ้งแจง้ใหเ้ราทราบก่อนยื่นวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางใหท้างบริษทัทั้งเล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเดี่ยว

เท่านั้นแลว้ตอ้งมีเวลาน าเล่มพาสปอรต์เขา้ไปติดผลวีซ่าโดยใชเ้วลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่าน

ไม่แจ้งให้ทราบ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  

1. หากท่านถูกปฏเิสธการออกวีซ่า ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หรือ หากตอ้งการยื่นค า

รอ้งขอวีซ่าใหม่ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครั้ง 

2. หากทางสถานทูตพิจารณาผลวีซ่าล่าช้าไม่ทนัก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว 

และทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏเิสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใช้หลักฐานปลอม บิดเบือน

ข้อเทจ็จริง หรือผิดวัตถุประสงค์ในการย่ืนขอวีซ่าท่องเที่ยว  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน ข้ึนอยู่กบัทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 

การพิจารณาอนุมัติวีซ่าน้ันขึ้นอยู่กบัดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวีซ่าไม่สามารถแทรกแซงการ

พิจารณาของสถานทูตได้ ซ่ึงทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ที่จะเดินทางไป

ท่องเที่ยวยังตามเอกสารที่ระบุเท่าน้ัน 
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กรุณาเตรียมเอกสารท่ีขอไวข้า้งตน้ใหค้รบตามท่ีก าหนดเพือ่ความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซ่า 

**ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะไม่รบัยืน่วีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแลว้พบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีจะยืน่ท่องเท่ียว** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรบั 

เงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทั้งหมด *** 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดเป็นภาษาองักฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวซ่ีาของท่าน 
 

 

1. ช่ือ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   .................................................................................... 

2. วัน-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกดิ ......................................... 

3. ช่ือ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 

4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........ .............. .......................................................................................... 

................................................................................................. รหัสไปรษณยี์  ......................... 

โทรศัพทบ้์าน .....................................................  มือถอื ..................................................... 

5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต าแหน่ง ..................................................... 

ช่ือสถานที่ท  างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 

ที่อยู่............................................................................................................. รหัสไปรษณยี์ ............................. 

โทรศัพทท์ี่ท  างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 

6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย    (.....) อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา  (.....) แยกกนัอยู่ 

ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอยีดของคู่สมรส 

ช่ือ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกดิ ................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ....................................................................................................................... 

โทรศัพทท์ี่บ้าน ......................................................  มอืถือ ................................................... 

7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกนั   กรุณาระบุ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

 ช่ือ-นามสกุล ........................................................................   ความสมัพันธ ์............................ 

8. กรณเีป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา ...............................................................................ที่

อยู่ ......................................................................... รหัสไปรษณยี์ ............โทรศัพท ์....................................... 

9. ท่านเคยถูกปฏเิสธการวีซ่าหรือไม่   ไม่เคย (......)                   เคย ( ......) ประเทศ................................... 

  

ขอ้มูลส่วนตวัเพิม่เติม 

10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 

 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ท่าน  (TWN (เตียงแยก) / DBL(เตียงเดี่ยว) ............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) 

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

 10.5 ห้องพัก 1 ท่าน (SGL) ………ห้อง     
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11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสตัว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 

      อื่นๆ............................................................ 

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

13. รีเควสที่น่ัง.........................................................(ริมทางเดิน/ริมหน้าต่าง/อื่นๆ) (ทางบริษทัฯ จะแจง้ทางสายการ

บินฯ ตามทีรี่เควสมา แต่ไม่สามารถการนัตไ์ดเ้ลย ขึ้นอยู่กบัพิจารณาของทางสายการบิน หรือทางกรุ๊ปทวัรเ์ป็นหลกั) 

 


