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BW Romantic South Island Tour 7 Days 

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

พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมงักรและเป๋าฮ้ือทะเลใต้ 

 

 

 

  

 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 –17, 13 -19 เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ- ทไวเซิล 

3 
ทไวเซิล – คอรมเวลส ์– ควีนสท์าวน ์ 

ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

4 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

5 
ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์-

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

6 ไครส้ทเชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬท่ีไคคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

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

 

วนัทีส่องของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้น – ทะเลสาบเทคาโป  

     ชมอนุสาวรียสุ์นขัตอ้นแกะ -ทไวเซิล 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง       ทไวเซิล – ครอมเวลล ์– ควีนสท์าวน ์– ล่องเรือทะเลสาบวาคาทีปู 

 

 

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

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์(SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

12.15 น. ออกเดินทำงสู่สิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ975 

15.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์ เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.45 น. ออกเดินทำงสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเที่ยวบนิที ่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 เ ข้ ำ ไป ด้ ำน ใน

มองผ่ำน หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วท่ำนจะประทับใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอด

   เขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด น ำท่ำนเดินทำงผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำม

   งดงำมดั่งภำพวำด ให้ทำ่นแวะจุด ชมวิวของทะเลสาบที่สำมำรถมองเห็นยอดเขำ

   เม้ำทคุ้์กสวยที่สดุของ อุทยานแห่งชาติเมา้ทคุ์ก้ บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทร์ินแอลป์ที่

   มียอดเขำเม้ำท์คุ้กที่โดดเด่น ด้วยควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำร

   น ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก  MACKENZIE COUNTRY INN HOTEL   หรือ

เทียบเท่า 

 
 
เชา้     รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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วนัทีสี่ข่องการเดินทาง       ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

     น ำทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสงู ผ่ำนเมืองครอม

   เวลล ์ เมืองแห่งสวนผลไม้ Mrs.Jones Fruit Stall ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง 

   และแปรรูปนำนำชนิดของนิวซีแลนด์ จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ เมืองควีนสท์าวน ์

เทีย่ง     รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ รา้นอาหารไทย  

     น ำทำ่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจกัรไอน ้ าประวติัศาสตร ์   TSS Earnslaw 1912  

   ซ่ึงเป็นเรือที่เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน และถูกดัดแปลงมำเป็นเรือรับส่ง 

   นักทอ่งเที่ยวในทะเลสำบวำคำทปูีที่โดดเด่น ให้ทำ่นได้ชมควำมงำมของทะเลสำบ 

 วำคำทปูีในบรรยำกำศแสนโรแมนติคโอบทำ่มกลำงขุนเขำและสำยน ำ้ใสสะอำด

พร้อมสมัผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิดชมผ่านชมการกระโดดบนัจ้ี เมืองควีนสท์ำวน์

เป็นกำรกระโดดบันจ้ีแห่งแรกของโลกที่เปิดท ำกำรให้นักทอ่งเที่ยวท ำกจิกรรมอนัน่ำ

ต่ืนเต้นน้ีจนมีช่ือเสยีงไปทั่วโลกและเป็นกจิกรรมที่จะพลำดไม่ได้เม่ือทำ่นมำเที่ยว

นิวซีแลนด์ กระโดดจำกสะพำนด้วยควำมสงู 43 เมตร สู่พ้ืนน ำ้อนัใสและเช่ียวกรำด

ใต้สะพำนหรือทำ่นจะเลือกน่ังเรือเรว็เจท็โบท๊ที่ว่ิงด้วยควำมเรว็ผ่ำนโขดหินสงูชันและ

แม่น ำ้ที่แคบเลก็และหลเช่ียวอย่ำงต่ืนเต้นสดุ ๆ  (การนัง่เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือ

กระโดดบันจี้ เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้ทัวร์ จะ

ไม่สามารถการันตีว่าจะท าไดห้รือไม่เพราะไม่ไดจ้องล่วงหนา้จึงข้ึนอยู่กับสภาพ

อากาศ ฤดูกาลหรือจ านวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาทีเ่หมาะสมหรือความ

ตอ้งการของคณะ  ส าหรับผูท้ีไ่ม่ไดเ้ล่นทีนั่ง่รถไปดว้ยสามารถถ่ายรูป เดินเล่น 

ซ้ือของทีร่ะลกึของฝากและเคร่ืองด่ืมตามอัธยาศัย)  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

 น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม COPTHORNE LAKEFRONT / RYDGES 

QUEENSTOWN HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
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 
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วนัทีห่า้ของการเดินทาง       ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัทีห่กของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – ล่องเรือชมวาฬทีไ่คคูร่า – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ แบบตะวนัตก 

                                        น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก HEARTLAND FOX GLACIER HOTEL หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  น ำทำ่นเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตสเีขียวหรือ

  หยก ชำวเมำรีเช่ือกนัว่ำว่ำหินสเีขียวน้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรงและจะน ำ

  อ ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลอืกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก 

 น ำทำ่นเดินทำงสู่ สถานนรีถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRANIN) ให้

ทำ่นน่ัง รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอนังดงำมของเทอืกเขำ

แอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำ เป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะ

และต้นไม้หลำกสีเปล่ียนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สดุ สลับกบัภเูขำเขียวขจีและฝูงแกะ

น่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำช่ืนชมทวิทศิน์อนังดงำมด่ังภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอด

สองข้ำงทำง 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

                              น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL AIRPORT หรือเทยีบเทำ่ 

 

 
เช้า     รบัประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงขึน้ทำงตอนเหนือของเกำะใตสู้ ่ เมืองไคครู่า ซึง่เป็นเมอืงเลก็ๆน่ำรกัรมิฝัง่
ทะเลทำงตะวนัออก ในอดตีเมอืงแหง่นี้เป็นศนูยก์ลำงของเมอืงทำ่เรอืล่ำปลำวำฬ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 
 1843-1922 และยงัเป็นเมอืงทีอ่ดุมสมบรูณ์ เหมำะส ำหรบักำรเพำะปลกูและเลีย้งแกะ เมอืง 
  ไคครูำ่มชีือ่เสยีงดำ้นกำรจดัทวัรช์มปลำวำฬเป็นอยำ่งมำก และยงัเป็นเจำ้แรกในนิวซแีลนด ์
  จดัใหม้ทีวัรช์มปลำวำฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ในกรณีท่ีมี
พาย ุ หรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษทัฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุป๊ทวัรท่ี์

จองเอาไว้ แลส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึน้เรือเพ่ือความปลอดภยั)  
เท่ียง        รบัประทานอาหารกลางวนั แบบตะวนัตก   
     

      น ำทำ่นลงเรอืยอรช์ล ำใหญ่ทีม่คีวำมจุไดถ้งึ 40-50 คน สูก่ลำงทะเลเพือ่เกบ็เกีย่วประสบกำรณ์ 
       กำรผจญภยั ชมปลำวำฬยกัษ์พนัธุส์เปริม์ ซึง่เป็นสตัวท์ีส่งำ่งำมทีส่ดุของโลก ในธรรมชำต ิ
       อยำ่งใกลช้ดิ ทำ่นอำจจะพบกบัปลำโลมำสเีทำ นกทะเลหลำกชนิด แมวน ้ำ และอำจจะยงัได ้   
       ชมปลำวำฬอกีหลำกหลำยพนัธุ์ทีแ่วะเวยีนเขำ้มำเยอืนชำยฝัง่ในบำงฤดกูำลอกีดว้ย (ใชเ้วลำ 
         ในกำรล่องเรอืประมำณ 2 ชัว่โมง) จำกนัน้เดนิทำงกลบัสูเ่มอืงไครส้ทเ์ชริช์  

 

ค า่                รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน พเิศษกุง้มงักรพรอ้มเป๋าฮ้ือทะเลใต ้

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก SUDIMA HOTEL AIRPORT  หรือเทยีบเทำ่ 
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วนัทีเ่จ็ดของการเดินทาง       ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

 
 

 
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  

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

 
 

อตัราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดนิทำง  11 –17, 13 -19 เมษำยน 2561 (สงกรานต)์ 

 
 

 
คณะผู้เดินทาง 

ราคารวมตัว๋ 
11 – 17 เม.ย.61 

ราคารวมตัว๋ 
13 – 19 เม.ย.61 

ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน
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 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ทำ่นละ  14,900.- บาท 14,900.- บาท 14,900.- บาท 
ผูใ้หญ่ 3 ทำ่นต่อ 1 หอ้งทำ่นที ่3 ลด  2,000.- บาท 2,000.- บาท 2,000.- บาท 

รำคำทวัรร์วมคำ่วซีำ่กรุ๊ป หรอื วซี่ำครอบครวัแลว้ หำกทำ่นตอ้งกำรยืน่วซี่ำเดีย่วกรณุำจ่ำยเพิม่  2,500 บำท หรอืมเีหตุ
จ ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์ตอ้งยืน่วซี่ำกอ่นคณะ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรอืครอบครวัเทา่นัน้ (เงือ่นไขกำรยืน่วี
ซ่ำขึน้อยูก่บัเอกสำรของทำ่น ทำงบรษิทัฯ จะเป็นคนพจิำรณำ)   
 
น้ีบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของสำยกำรบนิ 
*** กำรเดนิทำงในแต่ละครัง้จะตอ้งมผีูโ้ดยสำร มากกว่า 15 ท่าน ขึน้ไป หำกผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่ต ่ำกว่ำ 15 ท่ำน บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นกำรเลื่อนกำรเดนิทำง หรอื ปรบัรำคำเพิม่ขึน้ สว่นขนำดของกรุ๊ปจะสำมำรถสรุปไดป้ระมำณ 2 อำทติยก์่อนเดนิทำง 
*** ในกรณีทีอ่อกตัว๋แลว้ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่สำมำรถคนืเงนิคำ่ตัว๋ใหไ้ด ้(NO REFUND) เพรำะเป็นเงื่อนไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ทีล่กูคำ้ซือ้เองเพื่อต่อเทีย่วบนิหรอืค่ำเดนิทำงต่ำง ๆ ทีจ่ะมำเดนิทำงกบัคณะเรำหำกเทีย่วบนิล่ำชำ้ 
หรอืจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน กรุ๊ปไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้
*** หำกท่ำนตอ้งกำรอำหำรพเิศษหรอืทีน่ัง่บนเครื่องรวมถงึกำรสะสมไมลข์องสำยกำรบนิ กรุณำแจง้ใหเ้รำทรำบในตอนจองทวัรห์รอื
ก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 10 วนั เพื่อแจง้ใหส้ำยกำรบนิทรำบแต่จะไดต้ำมทีข่อหรอืไม่ขึน้อยู่กบัสำยกำรบนิจะพจิำรณำให ้
*** โรงแรมเกำะใตจ้ะเป็นแบบรสีอรท์ทีม่สีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบตำมมำตรฐำนและสงูประมำณ 1-4 ชัน้เพื่อควำมปลอดภยัจำก
แผ่นดนิไหวและกำรเทีย่วประเทศของนิวซแีลนดเ์ป็นกำรชมธรรมชำตทิีน่ัง่รถยำวในแต่ละวนั  
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***  กรณีลกูคำ้มวีซี่ำอยูแ่ลว้ หรอื มบีตัรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออก ประเทศ โดยไม่ตอ้งยื่นวซี่ำ เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทำงบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่ำใชจ้่ำยใดๆ ทัง้สิน้ หำกไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ประเทศ เนื่องจำกเป็นดุลพนิิจของเจำ้หน้ำตรวจคนเขำ้เมอืง  
*** กรณีลกูคำ้จอยแลนด ์ไม่ใชต้ัว๋ ไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทำงบรษิทัฯ จะไมท่ ำประกนักำรเดนิทำงให ้เน่ืองจำกไม่
ตรงตำมเงื่อนไขตำมกรมธรรม ์
*** ที่น่ังส ำหรับกรุ๊ปที่เรำจองเป็นที่น่ังทั่วไปไม่ใช่ที่น่ังด้ำนหน้ำสดุ(long leg seat)  
  

อตัรานี้ รวม 

 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดั ตำมเสน้ทำง โดยสำยกำรบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน์ (SQ) 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กั (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง)  ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่ว  ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำรทีไ่ดร้ะบุในรำยกำร  ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 ค่ำประกนักำรเดนิทำงรวมอบุตัเิหตุและค่ำรกัษำพยำบำลในต่ำงประเทศคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส าหรบั

ผูเ้ดินทางไปพรอ้มกรุป๊ในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัรเ์ท่านัน้  เง่ือนไขการคุ้มครอง 
 หำกลกูคำ้เดนิทำงไปก่อนคณะ กรมธรรมป์ระกนัไม่คุม้ครอง ตอ้งท ำประกนั(รำยเดีย่ว) ลกูคำ้สำมำรถจดัท ำเองได ้หรอื
กรุณำตดิต่อสอบถำมกบัทำงบรษิทัฯ    
 ประกนักำรเดนิทำงจะไม่คุม้ครองผูท้ีอ่ำยุต ่ำ กว่ำ 1 เดอืนหรอืเกนิ 80 ปีขึน้ไป  (ตอ้งท ำประกนัเพิม่) 
 ลกูคำ้อำยุ 1 ปี -15 ปี และ 76-80 ปี คุ้มครอง 50%  รำยละเอยีดตำมเงื่อนไขกรมธรรม ์  
 ลกูคำ้ทีไ่ม่ไดต้รงตำมเงื่อนไขกรมธรรมก์ำรเดนิทำง ท่ำนตอ้งท ำประกนักบัทำงบรษิทัฯ หรอืท ำประกนักำรเดนิทำงเอง 

 ค่ำน ้ำมนัจำกสำยกำรบนิ  ณ วนัที   15 ตลุาคม 2560 บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงรำคำตำมภำษนี ้ำมนัของ
สำยกำรบนิหำกมกีำรเปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้หลงัจำกน้ี 

 รำคำรวมวซี่ำแลว้ กรณีมวีซี่ำนิวซแีลนดอ์ยู่แลว้ คนืใหท้่ำนละ 3,000 บำท 
 ค่ำวซี่ำกรุ๊ปหรอืครอบครวัแบบทอ่งเทีย่วประเทศนิวซแีลนด ์ หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท หรอื 

จ าเป็นต้องใช้พาสปอรต์ไมย่ืน่พรอ้มคณะ ต้องจา่ยค่าวีซ่าเพ่ิม 

อตัราน้ีไม่รวม 
 ค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 กรณีทีต่อ้งมแีปลเอกสำรเป็นภำษำองักฤษเพิม่เตมิ ตอ้งขอเกบ็ค่ำแปลเอกสำรเพิม่ต่ำงหำกจำกค่ำวซี่ำ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (20 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง  
 ค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร  ค่ำโทรศพัท ์ ค่ำซกัรดี ฯลฯ 
 ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% 
 ค่ำทปิไกด ์ค่ำทปิคนขบัรถของนวิซแีลนดต์ำมธรรมเนียมควรจ่ำย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน สว่นคำ่ทปิคนยกประเป๋ำที่

โรงแรมไม่มเีพรำะควรยกกระเป๋ำดว้ยตวัเองเพื่อควำมรวดเรว็และสะดวกในกำรเดนิทำง เพรำะโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่ี
พนกังำนยกกระเป๋ำเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าด่ืมบนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม เน่ืองจำก โดยสว่นใหญ่โรงแรมจะขำยอนิเตอรเ์น็ตเน็ตคดิเป็นชัว่โมง 

เง่ือนไขการจองทวัรแ์ละการช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000.- บาท ต่อกำรจองทวัรห์นึ่งท่ำน  
 ท่ำนต้องเตรยีมเอกสำรใหท้ำงบรษิทัฯ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรบัท่ำนในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนด ์ก่อน  30 

วนัท ำงำน หรอืก่อน 3 สปัดำห ์ 
 หำกท่ำนจองและใหเ้อกสำรในกำรท ำวซี่ำเขำ้ประเทศนิวซแีลนดล่์ำชำ้ ไม่ทนัก ำหนดกำรออกตัว๋กบัทำงสำยกำรบนิ และผล

วซี่ำของท่ำนไม่ผ่ำน บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
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 ส ำหรบัส่วนที่เหลอื บรษิัทฯ จะขอเก็บค่ำทวัร์ทัง้หมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้อย 14 วนัท ำกำร  หำกไม่ได้รบัเงนิครบ
ทัง้หมดก่อนวนัเดนิทำง บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรยกเลกิกำรใหบ้รกิำร 

 
เง่ือนไขการยกเลกิ (สงกรานต์)  
ค่ามดัจ าทวัร์จะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวซ่ีาล่วงหน้าซ่ึงไม่สามารถเรียกเงนิคืนได้ หากผู้เดนิทางยกเลกิหรือไม่

สามารถเดนิทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี ้
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ าทัง้หมด  
 แจง้ล่วงหน้ำ 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทำง หกัค่ำมดัท่ำนละ 30,000 บำท  
 แจง้ล่วงหน้ำ 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทำง  หกัค่ำใชจ้่ำย 50% จำกรำคำทวัร ์ 
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไมมี่การคืนเงินค่าทวัรท์ัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทำง หรอืถูกปฏเิสธกำรเขำ้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิทัง้หมด  
หมายเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลง ตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำก ควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรม ทีพ่กั ในต่ำงประเทศ 
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศเอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้งหรอื
ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยีหรอืดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิไห้
ท่ำนไดไ้ม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำอนัสบืเนื่องมำจำกเอกสำรไม่ครบ
หรอืตวัผูโ้ดยสำรเองตอบค ำถำมไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้
เมอืง ใหก้บัชำวต่ำงชำต ิ หรอื คนต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย นอกจำกนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่ำตัว๋เครื่องบนิ
ภำยในประเทศไทยทีท่่ำนออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีทีส่ำยกำรบนิระหว่ำงประเทศล่ำชำ้ 
 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสอืเดนิทำงมอีำยุไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
 รปูถ่ำย 2 รปู ขนำด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส ำเนำทะเบยีนบำ้น ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนสมรส (ถำ้ม)ี 
 ใบรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่ (ใชภ้ำษำองักฤษเทำ่นัน้) ส ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ถำ้เป็นเจำ้ของกจิกำร 

- ประวติัการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท ์
  ขำ้รำชกำรจะตอ้งมจีดหมำยรบัรองจำกตน้สงักดั และส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชุด 
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 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัยห์รอืฝากประจ า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 
เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการขึน้อยู่กบัสถานฑูต)  

 เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 16 ปี จะตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกผูป้กครอง (บดิำและมำรดำ) หำกเดก็เดนิทำงไปกบับดิำจะ 
 ตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมจำกมำรดำ หรอืหำกเดก็เดนิทำงคนเดยีวตอ้งมหีนงัสอือนุญำตทัง้บดิำและมำรดำ พรอ้มเอกสำรส ำเนำ
 ทะเบยีนบำ้น+บตัรประชำชน และกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำ 

 หลกัฐานประวติัการศึกษา (ส าหรับเด็กนกัเรียน/นกัศึกษา) อาทิ หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนกัเรียน หรือใบวฒิุบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นชื่อ (ถำ้มสี ำคญัมำก) 
 กรณีถำ้เป็นครอบครวัทีม่สีำม ี ภรรยำ และมบีุตรอำยุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทำงดว้ยกนัสำมำรถยื่นวซี่ำรวมกนัไดเ้ป็นวซี่ำ

ครอบครวั 
 กรุณำใสห่มำยเลขโทรศพัทท์ีส่ำมำรถตดิต่อไดล้งในส ำเนำบตัรประชำชนหรอืส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
 หำกท่ำนตอ้งกำรใชห้นงัสอืเดนิทำงไปประเทศอื่นก่อนเดนิทำงกบัเรำ กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีเ่พรำะหำกยื่นหนงัสอืเดนิทำงเขำ้

ไปในสถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถเอำหนงัสอืเดนิทำงออกมำไดจ้นกว่ำจะถงึก ำหนดวนัออกวซี่ำ 
 ระยะเวลำในกำรยื่นวซี่ำประมำณ 10 -15 วนั หนงัสอืเดนิทำง(PASSPORT)ทีย่ื่นเขำ้สถำนทตูแลว้ไม่สำมำรถดงึออกมำ

จำกสถำนทตูไดจ้นกว่ำจะถงึวนัก ำหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซ่าแลว้ถ่ายเรคคอรด์การเดินทางให้ทางบริษทัทัง้เล่มเพือ่ยื่นเป็นวีซ่าเด่ียวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอรต์เข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หำกท่ำนไม่แจง้ใหท้รำบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ ทัง้สิน้ 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หำกท่ำนถูกปฏเิสธกำรออกวซี่ำ ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด หรอื หากต้องการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พรอ้มเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกครัง้ 
2. หำกทำงสถำนทตูพจิำรณำผลวซี่ำล่ำชำ้ไมท่นัก ำหนดวนัเดนิทำง  สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้ และทำง

บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด  
3. หำกทำงสถำนทตูแจง้ว่ำเหตุผลในกำรปฏเิสธกำรออกวซี่ำอนัเนื่องมำจำกกำรใชห้ลกัฐำนปลอม บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำทอ่งเทีย่ว  ทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตูยกเลกิวซ่ีำของท่ำน 

ขึน้อยู่กบัทำงบรษิทัฯ จะพจิำรณำ และขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซ่า 
กำรพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำนัน้ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนยื่นวซี่ำไม่สำมำรถแทรกแซงกำร
พจิำรณำของสถำนทตูได ้ซึง่ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่ว
ยงัตำมเอกสำรทีร่ะบุเท่ำนัน้ 

 

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 ทำ่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกบั 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเนื้อวัว  ไม่ทำนเนื้อหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 


