
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์     TASMAN GLACIER-APR-7D-SQ-W14 

  

    

TASMAN GLACIER TOUR 7 DAYS 

SOUTH ISLAND 

ไคร้สท์เชิร์ช - ทะเลสาบเทคาโป -  ล่องเรือชมกลาเซียร์  - ควีนส์ทาวน์  
 วานาก้า - ฟ๊อกกลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์  

พิเศษ  !!! เมนกู ุ้งมงักรและเป๋าฮื้อทะเลใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  10 – 16 เมษำยน 2560 (สงกรานต)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY ITINERARY 

1 กรุงเทพ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

2 
ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมอืง – แอชเบอรต์ ัน้  

ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรียส์ุนขัตอ้นแกะ 

3 
เมาทค์ุก้ – ล่องเรือชมธารน ้าแข็งทะเลสาบทสัมาน  

โอมารามา – ควีนสท์าวน ์

4 

ควีนสท์าวน ์ –ชมเรือเรว็เจ็ทโบ๊ท-   เรือกลไฟโบราณ -  

ที่วอลเตอรพ์คีฟารม์-น ัง่กระเชา้กอนโดล่าขึ้ นยอดเขา

บ๊อบสพ์คีและเล่นลูจ(Luge) 

5 ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

6 
ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ลัไพน ์– 

ไครส้ทเ์ชิรช์ 

7 ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 
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วนัแรก (วนัท่ี 10 เมษายน 60)       กรุงเทพฯ – สิงคโปร ์– ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

วนัท่ีสอง (วนัท่ี 11 เมษายน 60)       ไครส้ทเ์ชิรช์ ชมเมือง – แอชเบอรต์ั้ น – ทะเลสาบเทคาโป  

     ชมอนุสาวรียส์ุนขัต้อนแกะ 

 

วนัท่ีสาม (วนัท่ี 12 เมษายน 60)   เมาทค์ุก้ – ล่องเรือชมธารน ้าแข็งทะเลสาบทสัมาน – โอมารามา – ควีนสท์าวน ์

 

 

 

09.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้ น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคานเ์ตอร ์

สายการบินสิงคโปรแ์อรไ์ลน ์ (SQ) เจ้ำหน้ำที่คอยต้อนรับพร้อมบริกำรเอกสำรกำรเดินทำง 

12.15 น. เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 975 

15.40 น. เดินทำงถึง สิงคโปร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

19.45 น. ออกเดินทำงสู่ ไครส้ทเ์ชิรช์ โดยเท่ียวบินท่ี SQ 297 

 

 

 

09.30 น.    เดินทำงถึงเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช เกำะใต้ประเทศนิวซีแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสำม

   ของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมือง เดินทำงสู่ เมืองแอชเบอร์

   ตัน เมืองที่อยู่ทุง่รำบแคนเทอร์เบอร์รีที่คนส่วนใหญ่มีอำชีพท  ำฟำร์มเล้ียงแกะ หรือ

   ฟำร์มวัว ให้ทำ่นได้แวะช้อปป้ิงสินค้ำพ้ืนเมืองไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑ์บ ำรุงผิว เซรั่ม 

   ครีมลำโนลิน หรือจะชื้อของฝำก อำทเิช่นตุ๊กตำแกะ  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั อาหารจีน ณ ภตัตาคาร 

     จำกน้ันเดินทำงต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ที่สวยงำมและเงียบสงบน ำ้ในทะเลสำบมีสี

   เขียวอมฟ้ำหรือบำงทำ่นเรียกว่ำทะเลสำบสีน ำ้นม สีพิเศษน้ีเกิดจำกแร่ธำตุผสมกับ

   ธำรน ำ้แขง็ของภเูขำที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมำสู่ทะเลสำบ ชมอนุสาวรียส์ุนขั

   ต้อนแกะ ที่เจ้ำของฟำร์มให้ควำมส ำคัญมำกเพรำะช่วยเจ้ำของในกำรต้อนแกะใน

   ฟำร์มอันกว้ำงใหญ่ และใกล้ๆกันน้ันทำ่นจะได้เห็นโบสถ์ขนำดเลก็ CHURCH OF 

      GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เลก็ที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ที่ยังคงใช้ในกำรกำร

   ประกอบพิธีทำงศำสนำอยู่จำกอดีตจนถึงปัจจุบัน หำกทำ่นเข้ำไปด้ำนในมองผ่ำน

   หน้ำต่ำงออกมำด้ำนนอกแล้วทำ่นจะประทบัใจกับวิวของทะเลสำบเทคำโปและยอด

   เขำที่สวยงำมรำวกับภำพวำด  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก PEPPERS BLUEWATER RESORT (DELUXE ROOM) หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

   จำกน้ันเดินทำงต่อไปยังเมา้ทค์ุก้ผ่ำนชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีควำมงดงำมดั่ง 

   ภำพวำดของยอดเขำเมาทค์ุก้  บริเวณเทอืกเขำเซำทเ์ทริ์นแอลป์ ยอดเขำเม้ำทค์ุ้กที่

   มีควำมสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขำมีหิมะและธำรน ำ้แขง็ปกคลุมตลอดปี อยู่ในเขต
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วนัท่ีสี่ (วนัท่ี 13 เมษายน 60) ควีนสท์าวน ์  –ชมเรือเร็วเจ็ทโบท๊-   เรือกลไฟโบราณ -  ท่ีวอลเตอรพี์คฟารม์ 

    น ัง่กระเช้ากอนโดล่าข้ึนยอดเขาบอ๊บสพี์ค -เล่นลูจ(Luge) 

 

   อุทยานแห่งชาติอาโอรากิ  ( Aoraki National Park )  และเป็นส่วนหน่ึงของ

   เทอืกเขำเซำทเ์ทริ์นแอลป์ น ำทำ่นเดินทำงจำกหมู่บ้ำนเม้ำทค์ุ้กตำมถนนสำยทสัมำน

          วัลเลย์สู่ทะเลสำบทสัมำน ระหว่ำงทำงท่ำนจะสำมำรถชมควำมงำมของยอดเขำ

   ต่ำงๆ ที่ปกคลุมด้วยน ำแขง็รวมถึงยอดเขำเมำท์คุ้กอย่ำงใกล้ชิด จำกน้ันน ำทำ่นสู่

   ทะเลสาบทสัมาน (GLACIER EXPLOLER CRUISE ) ที่ทำ่นจะได้สัมผัสกับ

   ควำมมหัศจรรย์ของธำรน ำ้แขง็ที่เป็นรูปทรงต่ำง ๆ ใกล้ชิดพร้อมทั้งค ำบรรยำยจำก

   ไกด์  เน่ืองจำกภำวะโลกร้อนท  ำให้ก้อนน ้ำแขง็ละลำยมำกขึ้นทุกปีดังน้ันรูปทรงของ

   ก้อนน ำ้แขง็จะแตกต่ำงกันออกไปในแต่ละปี (ไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต ่ากว่า 4 ขวบ

   และเดก็อายุ 4-9 ขวบตอ้งมีผูใ้หญ่ดูแลตลอดการล่องเรือเพือ่ความปลอดภยั หรือ

   ข้ึนอยู่กับการพิจาณาของเจา้หนา้ที)่ 

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์  

     ทำ่นเดินทำงผ่ำนเมืองโอมาราม่า เมืองขนำดเลก็บนที่รำบสูง ผ่ำนเมืองครอมเวลล ์

   เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ทำ่นได้แวะซ้ือผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนำนำชนิดของ

   นิวซีแลนด์  

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ อาหารจีน ณ ภตัตาคาร  

    น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL (SUPERIOR LAKEVIEW) หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  เดินทำงจำกเมืองควีนส์ทำวน์โดยรถว่ิงเลำะแม่น ้ำคำวำรัว ให้ทำ่นได้แวะชมเรือเร ็ว

  เจท็โบ๊ท (JETBOAT) เรือเร ็วน้ีออกแบบมำให้ ว่ิงด้วยควำมเร็วและหมุนได้ 360 

  องศำ พร้อมคนขับที่มีควำมช ำนำญเป็นพิเศษ ให้ทุกทำ่นที่ น่ังเรือมีควำมตื่นเต้นและ

  สนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ ลืมและเป็นควำมประทับใจในกำรมำเยือนประเทศน้ี (การนั่ง

         เรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทเป็นทวัร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหนา้ทวัร์

  น ำทำ่นขึ้นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน ้าประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 1912 

  ปัจจุบันมีอำยุมำกว่ำ100 ปี ได้รับสมญำนำมว่ำ “ Lady of the Lake” แห่ง 

  ทะเลสำบวำคำทีปู ซ่ึงเป็นเรือที่ เคยขนถ่ำนหินในสมัยก่อน ให้ท่ำนได้ชมควำมงำม

  ของทะเลสำบวำคำทปูีที่ในบรรยำกำศแสนโรแมนติก ทำ่มกลำงขุนเขำและ 

  สำยน ำ้ใสสะอำด พร้อมสัมผัสธรรมชำติอย่ำงใกล้ชิด จนถึงวอลเตอรพี์คฟารม์  

เท่ียง     รบัประทานอาหารกลางวนัแบบ บารบ์ีคิว ท่ีวอลเตอรพี์คฟารม์  

     จำกน้ันให้ทำ่นได้สัมผัสกับชีวิตและควำมเป็นอยู่ของของชำวชนบทในฟำร์มเล้ียง

   แกะของนิวซีแลนด์โดยกำรชมกำรแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้ำของฟำร์ม 

   ชมกำรสำธิตกำรตัดขนแกะ และให้ทำ่นได้อิสระในกำรเดินชมฟำร์มหรือจะถ่ำยรูป
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วนัท่ีหา้ (วนัท่ี 14 เมษายน 60) ควีนสท์าวน ์– ทะเลสาบวานากา้ – ฟ๊อกซก์ลาเซียร ์

 

วนัท่ีหก (วนัท่ี 15 เมษายน 60)   ฟ๊อกซ ์กลาเซียร ์– โฮกิติกะ – รถไฟทรานซอ์ัลไพน ์ – ไครส้ทเ์ชิรช์ 

 

   ริมทะเลสำบวำคำทีปูที่สวยงำมก่อนเดินทำงกลับสู่เมืองควีนส์ทำวน์ น ำท่ำนขึ้ น

   กระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบสพี์ค เป็นกระเช้ำที่น่ังได้ 4 คน ระยะทำงขึ้นสู่ยอด

   เขำ 730 เมตร  ทำ่นจะได้สัมผัสควำมสวยงำมของเมืองควีนส์ทำวน์ทั้งเมืองในมุมสูง

   ที่ทำ่นจะมองเห็นอำคำรบ้ำนเรือนที่ปลูกสร้ำงตำมไหล่เขำพร้อมกับทะเลสำบ 

     วำคำทีปูที่สวยงำมด้ำนล่ำง ชมยอดเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนำว และให้ท่าน

   ได ้เล่นลูจ(Luge)ซ่ึง เป็นรถเ ล่ือนที่อำศัยควำมลำดชันของไหลเขำลงสู่ด้ำนล่ำง 

   พร้อมให้ทำ่นได้ตี่นเต้นบนควำมสูงของยอดเขำพร้อมทศันียภำพที่งดงำมเป็นที่นิยม

   ของนักทอ่งเที่ยวทั้งเดก็และผู้ใหญ่ 

ค า่     รบัประทานอาหารค า่ ณ รา้นอาหารไทย 

  น ำทำ่นเข้ำสู่ที่พักโรงแรม  COPTHORNE LAKEFRONT HOTEL (SUPERIOR LAKEVIEW) หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้า     รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่ทะเลสำบวำนำก้ำโดยชมทศันียภำพที่สวยงำมระหว่ำงทำงที่เป็น

  ภเูขำสูง ผ่ำนไร่องุ่นที่น ำมำผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้ำสู่เมืองวำนำกำ แวะชมเมือง

  วำนำก้ำริมทะเลสำบที่สวยงำมโดยมีภเูขำสูงอยู่อีกฟำกหน่ึงของทะเลสำบที่ท  ำให้เป็น

  เมืองที่มีทศันียภำพที่สวยงำมและน่ำอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์  จำกน้ันเดินทำง

  ต่อไปยังเมืองฮำสท์ผ่ำนทะเลสำบและภเูขำสูงที่สวยงำมเป็นภำพที่ทำ่นจะประทบัใจ

  ตลอดสองข้ำงทำง 

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั แบบบุฟเฟ่ต์ 

   น ำท่ำนเดินทำงสู่ ฟ๊อกซ ์ กลาเซียร ์ ชมธำรน ำ้แขง็อีกแห่งหน่ึงที่อยูในเวสต์แลนด์ 

  เนชั่นแนลปำร์ก ที่มีควำมสวยงำมอยู่ในเขตป่ำฝนอีกแห่งหน่ึงชมควำมมหัศจรรย์

  ของธำรน ำ้แขง็ที่เคล่ือนลงมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่ำงไม่

  หยุด ธำรน ำ้แขง็สีขำวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงำม  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ในโรงแรม ( แบบตะวนัตก ) 

   น ำท่ำนเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก   HEARTLAND HOTEL GLACIER COUNTRY 

  (STANDARD ROOM) หรือเทยีบเทำ่ 

 

 

เช้า    รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  จำกน้ันเดินทำงสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลำงกำรผลิตหินสีเขียว

  หรือหยก ชำวเมำรีเชื่อกันว่ำหินสีเขียวน้ีจะช่วยรักษำควำมสงบ แขง็แรง และจะน ำ

  อ  ำนำจมำสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญทา่นเลือกซ้ือหยกเพือ่เป็นของฝาก  

เท่ียง    รบัประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร 
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วนัท่ีเจ็ด (วนัท่ี 16 เมษายน 60)   ไครส้ทเ์ชิรช์ – สิงคโปร ์– กรุงเทพฯ 

  น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟอาเธอรพ์าส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ทำ่น

  น่ังรถไฟทรานซอ์ัลไพน ์ ระหว่ำงทำงผ่ำนชมทศันียภำพอันงดงำมของเทอืกเขำ

  แอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับกำรกล่ำวขำนว่ำเป็นเส้นทำงซ่ึงโอบล้อมด้วยภเูขำหิมะ

  และต้นไม้หลำกสีเปล่ืยนไปตำมฤดูกำลที่สวยที่สุด สลับกับภเูขำเขียวขจี และฝูงแกะ

  น่ำรักยืนเรียงรำยเลม็หญ้ำ ชื่นชมทวิทศัน์อันงดงำมดั่งภำพวำดเพลิดเพลินไปตลอด

  สองข้ำงทำง  

ค า่    รบัประทานอาหารค า่ ณ  ภตัตาคาร **พรอ้มเมนูพิเศษ กุง้มงักรและเป๋าฮื้ อทะเลใต้** 

น ำทำ่นเดินทำงเข้ำสู่ที่พัก QUALITY HOTEL ELMS (SUPERIOR ROOM) หรือเทียบเท่า  

 

 

 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  หลังอำหำรน ำทำ่นเดินทำงสู่สนำมบินเมืองไคร้สทเ์ชิร์ช 

10.50 น.   เหิรฟ้ำสู่ สิงคโปร ์ โดยเท่ียวบินท่ี  SQ 298  

17.40 น.  เดินทำงถึง สิงคโปร์ แวะเปล่ียนเคร่ืองบิน 

18.35 น.  ออกเดินทำงต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเท่ียวบินท่ี SQ 978 

20.00 น.  เดินทำงกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภำพ 

 

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

อัตราค่าบริการ 
ก ำหนดกำรเดินทำง  10 – 16  เมษำยน 2560 

 
 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตัว๋ 

 
ราคาไม่รวมตัว๋เคร่ืองบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 101,900.- บาท 65,900.- บาท 
เดก็พกักบั 1 ผู้ใหญ่  92,900.- บาท 59,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่มเีตียง 83,900.- บาท 54,900.- บาท 
เดก็พกักบั 2 ผู้ใหญ่ไม่มเีตียง 79,900.- บาท 50,900.- บาท 
หอ้งพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ  12,900.- บาท 12,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 หอ้งท่านที ่3 ลด  2,000.- บาท  2,000.- บาท 
ราคาทวัร์รวมค่าวซี่ากรุ๊ป หรือ วซี่าครอบครัวแลว้ หากท่านต้องการยืน่วซี่าเดีย่วกรุณาจ่ายเพิม่  2,500 
บาท หรือมเีหตุจ าเป็นต้องใชพ้าสปอร์ตต้องยืน่วซี่าก่อนคณะ บริษัทฯขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะวซี่ากรุ๊ปหรือ
ครอบครัวเท่านัน้ (เงือ่นไขการยืน่วซี่าขึ้นอยู่กบัเอกสารของท่าน ทางบริษัทฯ จะเป็นคนพจิารณา)   
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*** ราคานี้บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาตามภาษนี ้ามนัของสายการบิน 
*** การเดนิทางในแต่ละครัง้จะต้องมผู้ีโดยสาร จ านวน 15 ท่านข ึ้นไป หากผู้โดยสารท ีเ่ป็นผู้ใหญ่ต ่ากว่า 15 ท่าน บรษิทัฯ ขอสงวน
สิทธิใ์นการเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
*** ในกรณที ีอ่อกตัว๋แล้วยกเลกิการเดนิทางไม่สามารถคนืเงนิค่าตัว๋ให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงือ่นไขของตัว๋แบบหมู่คณะ 
*** บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในเรือ่งตัว๋ท ีลู่กค้าซื้อเองเพือ่ต่อเท ีย่วบนิหรอืคา่เดนิทางต่าง ๆ  ท ีจ่ะมาเดนิทางกบัคณะเราหากเท ีย่วบินล่าช้า 
หรอืจ านวนผู้เดนิทางไม่ครบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดนิทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพเิศษหรอืท ีน่ัง่บนเครือ่งรวมถงึการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทวัร์หรอื
ก่อนเดนิทางอย่างน้อย 10 วนั เพือ่แจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามท ีข่อหรอืไม่ข ึ้นอยูก่บัสายการบนิจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอร์ทท ีม่สีิ่งอ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ช ัน้เพือ่ความปลอดภยัจาก
แผ่นดนิไหวและการเท ีย่วประเทศของนวิซแีลนด์เป็นการชมธรรมชาตทิ ีน่ัง่รถยาวในแต่ละวนั  
***  กรณลูีกค้ามวีซ่ีาอยู่แล้ว หรอื มบีัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องย ืน่วซ่ีา เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบหรอืคนืค่าใช้จ่ายใดๆ ท ัง้สิ้น หากไม่ได้รบัอนุญาตเข้าประเทศ เนือ่งจากเป็นดุลพนิจิของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมอืง  
*** กรณลูีกค้าจอยแลนด์ ไม่ใช้ต ัว๋ ไม่ได้เดนิทางพร้อมคณะตัง้แต่เมอืงไทย ทางบรษิทัฯ จะไม่ท าประกนัการเดนิทางให้ เนือ่งจากไม่
ตรงตามเงือ่นไขตามกรมธรรม์ 
  

อัตราน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครือ่งบินไป-กลบั ช ัน้ประหยดั ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
 ค่าโรงแรมท ีพ่กั (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเท ีย่ว  ค่าเข้าชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการท ีร่ะบุ 
 ค่าอาหารและเครือ่งด ืม่ตามรายการท ีไ่ด้ระบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งท ีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศก์ของบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัการเดนิทางรวมอุบัตเิหตุและค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบั

ผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปในระยะเวลาท่องเท่ียวกบัทวัร์เท่านัน้ เงื่อนไขการคุ้มครอง 
  หากลูกค้าเดนิทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกนัไม่คุ้มครอง ต้องท าประกนั(รายเดีย่ว) ลูกค้าสามารถจดัท าเองได้ หรอื
กรุณาตดิต่อสอบถามกบัทางบรษิทัฯ    
 ประกนัการเดนิทางจะไม่คุ้มครองผู้ท ีอ่ายุต ่า กว่า 6 เดอืนหรอืเกนิ 79 ปีข ึ้นไป   
 ลูกค้าอายุ 6 เดอืน -15 ปี และ 75-79 ปี คุ้มครอง 50%  รายละเอียดตามเงือ่นไขกรมธรรม์   
 ลูกค้าท ีไ่ม่ได้เดนิทางจากประเทศไทยพร้อมกบักรุ๊ป บรษิทัจะคนืค่าประกนัการเดนิทางให้ท่านละ 200 บาท 

 คา่น ้ ามนัจากสายการบนิ  ณ วันที  15 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ ามนัของสาย
การบนิหากมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นหลงัจากน้ี 

 ราคารวมวซี่าแลว้ กรณีมวีซี่านิวซแีลนด์อยู่แลว้ คนืใหท่้านละ 3,000 บาท 
 ค่าวซี่ากรุ๊ปหรือครอบครัวแบบท่องเทีย่วประเทศนิวซแีลนด์  หากต้องการยื่นวีซ่าเด่ียวจ่ายเพ่ิม 2,500 บาท 

หรือ จ าเป็นต้องใช้พาสปอร์ตไม่ยื่นพร้อมคณะ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเพ่ิม 
 

อัตราน้ีไม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดนิทาง, ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างด้าว 
 กรณที ีต้่องมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเกบ็ค่าแปลเอกสารเพิม่ต่างหากจากค่าวซ่ีา 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณที ีเ่กนิกว่าสายการบินก าหนด (20 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนอืจากรายการท ีร่ะบุ เช่น ค่าเครือ่งด ืม่และค่าอาหารท ีส่ัง่เพิม่เอง  
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 ค่าอาหารท ีไ่ม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ท ีจ่่าย 3% 
 ค่าทปิไกด์ ค่าทปิคนขบัรถของนวิซแีลนด์ตามธรรมเนยีมควรจ่าย 2 เหรยีญต่อวนั ต่อคน ส่วนค่าทปิคนยกประเป๋าท ี่

โรงแรมไม่มเีพราะควรยกกระเป๋าด้วยตวัเองเพือ่ความรวดเรว็และสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มี
พนกังานยกกระเป๋าเพยีงพอ 

 ไม่มีแจกน ้าดื่มบนรถ และไม่แจกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เนต็ในโรงแรม เนือ่งจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เนต็เนต็ค ิดเป็นช ัว่โมง 

 
เงื่อนไขการจองทวัร์และการช าระเงิน  

 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ต่อการจองทวัร์หนึง่ท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบรษิทัฯ เพือ่อ านวยความสะดวกส าหรบัท่านในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนวิซแีลนด์ ก่อน 21 

วนัท างาน หรอืก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวซ่ีาเข้าประเทศนวิซแีลนด์ล่าช้า ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล

วซ่ีาของท่านไม่ผ่าน บรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด 
 ส าหรบัส่วนท ีเ่หลอื บรษิัทฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ท ัง้หมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วนัท าการ หากไม่ได้รบั เงนิครบ

ท ัง้หมดก่อนวนัเดนิทาง บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลกิการให้บรกิาร 

เง่ือนไขการยกเลิก กรุ๊ปเทศกาลสงกรานต์ 
ค่ามดัจ าทัวร์จะถูกน  าไปจ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หากผู้ เดินทางยกเลิกหรือไม่

สามารถเดินทางได้ด้วยเหตุผลไดกต็ามจะเป็นไปตางเง่ือนไขตามนี้ 
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมดัจ  าทัง้หมด  
 แจ้งล่วงหน้า 41 – 59 วนั ก่อนเดนิทาง หกัค่ามดัท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 31 – 40 วนั ก่อนเดนิทาง  หกัค่าใช้จ่าย 50% จากราคาทวัร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 30 วนั ก่อนเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

 ยกเลกิในวนัเดนิทาง หรอืถูกปฏิเสธการเข้าเมอืง จะไม่มกีารคนืเงนิท ัง้หมด  
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลง ตามความเหมาะสม เนือ่งจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ท ีพ่กั ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิทัฯ จะค านงึถงึความสะดวกของผู้เดนิทางเป็นส าคญั บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใน
กรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงห้ามผู้เดนิทาง เนือ่งจากมสีิ่งผดิกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดนิทางไม่ถูกต้องหรอื
ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสียหรอืด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามท ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงพจิารณาแล้วทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิไห้
ท่านได้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีส่ถานทูตงดออกวซ่ีาอันสืบเนือ่งมาจากเอกสารไม่ครบ
หรอืตวัผู้โดยสารเองตอบค าถามไม่ชดัเจน รวมถงึจะไม่รบัผดิชอบในกรณที ีก่องตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า
เมอืง ให้กบัชาวต่างชาต ิ หรอื คนต่างด้าวท ีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย นอกจากนี้บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบค่าตัว๋เครือ่งบิน
ภายในประเทศไทยทีท่่านออกตัว๋เองเพือ่ต่อเครือ่งในกรณที ีส่ายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
เอกสารในการขอวีซ่า 

 หนงัสือเดนิทางมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ้วครึง่หรอื 2 นิ้ว 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้าม)ี 
 ใบรบัรองการท างานของบรษิทัท ีท่ างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเท่านัน้) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกิจการ 
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- ประวตักิารท  างานควรระบรุะยะเวลาท  างานท ัง้หมด รวมถึง ชือ่ ทีอ่ยู่ และหมายเลขโทรศพัท ์
  ข้าราชการจะต้องมจีดหมายรบัรองจากต้นสังกดั และส าเนาบัตรประจ าตวัราชการ 1 ชุด 
 หลกัฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชีออมทรพัย์หรือฝากประจ  า ย้อนหลงั 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลงั 6 

เดือน  (การย่ืนวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วนั ท าการข้ึนอยู่กบัสถานฑูต)  
 เดก็อายุต ่ากว่า 16 ปี จะต้องมหีนงัสือยนิยอมจากผู้ปกครอง (บิดาและมารดา) หากเดก็เดนิทางไปกบับิดาจะ 

 ต้องมหีนงัสอืยนิยอมจากมารดา หรอืหากเดก็เดนิทางคนเดยีวตอ้งมหีนงัสืออนุญาตทัง้บิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงนิของบิดาหรอืมารดา 

 หลกัฐานประวตักิารศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาท ิหนังสือรบัรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปิดเทอมใชส้ าเนา
บตัรนักเรียน หรือใบวฒุิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปลีย่นช ือ่ (ถ้ามสี าคญัมาก) 
 กรณถ้ีาเป็นครอบครวัท ีม่สีาม ี ภรรยา และมบุีตรอายุไม่เกนิ 20 ปี เดนิทางด้วยกนัสามารถย ื่นวซ่ีารวมกนัได้เป็นวซ่ีา

ครอบครวั 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศพัท์ท ีส่ามารถตดิต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรอืส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนงัสือเดนิทางไปประเทศอื่นกอ่นเดนิทางกบัเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าท ีเ่พราะหากย ืน่หนงัสือเดนิทางเข้า

ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนงัสือเดนิทางออกมาได้จนกว่าจะถงึก าหนดวนัออกวซ่ีา 
 ระยะเวลาในการย ืน่วซ่ีาประมาณ 10 -15 วนั หนงัสือเดนิทาง(PASSPORT)ทีย่ ืน่เข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดงึออกมา

จากสถานทูตได้จนกว่าจะถงึวนัก าหนดรบัเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอ่ืนกอ่น จ  าเป็นต้องแจง้ให้เรา
ทราบก่อนย่ืนวีซ่าแล้วถา่ยเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททัง้เล่มเพือ่ย่ืนเป็นวีซ่าเดี่ยวเท่านัน้แล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซ่าโดยใช้เวลา 5วนัท าการในการมาแปะผลวีซ่า  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บรษิทัฯจะ
ไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้สิ้น 

กรณีถกูปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซ่ีา ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด หรอื หากต้องการย่ืนค าร้องขอวีซ่า

ใหม่กต้็องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชดุใหม่ทุกครัง้ 
2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวซ่ีาล่าช้าไม่ทนัก าหนดวนัเดนิทาง  สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนยีมท ีไ่ด้ช าระไปแล้ว และทาง

บรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
3. หากทางสถานทูตแจ้งว่าเหตุผลในการปฏิเสธการออกวซ่ีาอันเนือ่งมาจากการใช้หลกัฐานปลอม บิดเบอืนขอ้เทจ็จรงิ หรอืผดิ

วตัถุประสงค์ในการย ืน่ขอวซ่ีาท่องเท ีย่ว  ทางบรษิทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด  
4. กรณที ีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากได้วซ่ีาแล้ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลกิวซ่ีาของท่าน 

ข ึ้นอยู่กบัทางบรษิทัฯ จะพจิารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 

เงื่อนไขส าคญัของการพิจารณาวซี่า 
การพจิารณาอนุมตัวิซ่ีานัน้ข ึ้นอยู่กบัดุลยพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนย ืน่วซ่ีาไม่สามารถแทรกแซงการ
พจิารณาของสถานทูตได้ ซึง่ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านท ีม่เีอกสารพร้อมและมคีวามประสงค์ท ีจ่ะเดนิทางไปท่องเท ีย่ว
ยงัตามเอกสารท ีร่ะบุเท่านัน้ 

กรณุาเตรียมเอกสารท่ีขอไว้ข้างต้นให้ครบตามท่ีก  าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการย่ืนขอวีซ่า 
**** ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะไม่รับย่ืนวีซ่า หากบริษทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไม่ตรงตามเง่ือนไขที่จะย่ืนท่องเที่ยว*** 

 

**** เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ า หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั 
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัง้หมด *** 
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โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษทัฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก ข้อให้ทกุท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าที)่ 
 

 
 

1. ชื่อ / นามสกลุ (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................ ................... 
2. วนั-เดือน-ปีเกดิ ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานท่ีเกดิ ............................... ................. 
3. ชื่อ / นามสกลุเดิม (หากม)ี ................................................................................... 
4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) ...................................................................................... .....รหัสไปรษณีย์  ................ 
โทรศพัท์บา้น .....................................................  มอืถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบนั .............................................. ต าแหนง่ .....................................................  
ชื่อสถานท่ีท างาน หรือร้านคา้ ........................................................... ........................................................... 
ท่ีอยู.่..................................................................................................................... .... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศพัท์ท่ีท างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หยา่     (.....) มา่ย     (.....) อยูก่นิฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกนัอยู ่
 ถา้สมรสแลว้ กรุณากรอกรายละเอียดของคูส่มรส 
ชื่อ-นามสกลุ ......................................................................................  วนั -เดือน-ปีเกดิ ........................................ 
ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีติดตอ่ไดส้ะดวก) .................................................... ....................................................................... 
โทรศพัท์ท่ีบา้น ......................................................  มอืถือ ................................................................................... 
7. บุคคลท่ีจะเดินทางไปดว้ยกนั   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกลุ ........................................................................   ความสัมพนัธ์ ............................ 
8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบนัการศึกษา .................................................................... .............. 
ท่ีอยู ่ ...........................................................................................................................................โทรศพัท์ ...................... 

9. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ไมเ่คย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ขอ้น้ีส าคญัมาก หากขอ้มลูไมต่รงตามความเป็นจริงจะมผีลท าให้สถานทูตปฏิเสธวซีา่หรือออกไมท่นัวนัเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิม่เติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทำ่น (TWN / DBL) ............ห้อง    
 10.2  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 1 ผู้ใหญ่……..ห้อง 
 10.3  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (มีเตียง) 
 10.4  ห้องพัก 1 เดก็พักกับ 2 ผู้ใหญ่…….....ห้อง (ไม่มีเตียง) 
 10.5 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทำ่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
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 10.6 ห้องพัก 1 ทำ่น (SGL) ………ห้อง     
11. อำหำร        ไม่ทำนเน้ือวัว  ไม่ทำนเน้ือหมู  ไม่ทำนสัตว์ปีก  ทำนมังสำวิรัส 
      อื่นๆ............................................................ 
12. หมำยเลขสมำชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ำมี) .................................................. 

 


