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  Magic South Island, New Zealand 

 7 Days 

 

ไคร้สท์เชิร์ช – แอนตาร์กติกเซ็นเตอร์ - ทะเลสาบเทคาโป – ควีนส์ทาวน์ 
 นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค - ล่องเรือทีเอสเอสเอิร์นสลอว์ - ทะเลสาบวา
นาก้า Puzzing World -  ฟ๊อกซ์กลาเซียร์ - รถไฟสาย ทรานซ์อัลไพน์  

พิเศษ  !!! เมนูกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อทะเลใต ้
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการเดินทาง   8 – 14  เมษายน 2559  ( สงกรานต์)   **เปิดกรุ๊ปใหม ่
 

วันแรก  ( 8 เมษายน 2559) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไคร้สท์เชิร์ช  

12.30 น. คณะพร้อมกันที่ ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 5 แถว K เคาน์เตอร์ สายการบิน
สิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) เจ้าหนา้ที่คอยต้อนรับพร้อมบริการเอกสารการเดินทาง 

15.30 น. เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบนิที่  SQ 977  
18.55 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ เพื่อแวะเปล่ียนเครื่องบิน ใหท้่านได้ช้อปปิง้สินค้ามากมายที่สนามบินประเทศสิงคโปร ์
19.45 น. ออกเดินทางสู่ ไคร้สท์เชิร์ช โดยเที่ยวบินที่ SQ 297 
 
วันสอง   ( 9 เมษายน 2559) ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมอืง  –  แอนตาร์กติกเซ็นเตอร์ – ยอดเชาแคชเมียร์   

09.30 น.  เดินทางถึงเมืองไคร้สท์เชิร์ช เกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด ์ เมืองท่ีใหญ่เป็น
อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเขา้เมือง น าท่านชม  
ไคร้สท์เชิร์ช เมืองท่ีใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ ท่ีได้รับสมญานามว่า 
“เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ผ่านชมสวนสาธารณะแฮกลีย์ แม่น  าเอ
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วอน (AVON) ท่ีไหลผ่านกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็น เท่ียวชมสวนพฤกษศาสตร ์ 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

น าท่านเข้าขม Canterbury Museum ติดกับสวนท่ีสวยงามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเรื่องราวในอดีตของทุ่ง
ราบแคนแทอเบอรี่ เรื่องราวการเริ่มต้นของนกมัว(Moa)เป็นนกท่ีบินไม่ได้และได้สญูพันธุ์ไปแล้วและ
เรื่องราวต่าง ๆ ของชาวเมาร ี การใช้ชีวิตและเสื อผ้าและชีวติความเป็นอยู่จากอดีตจนถึงปัจจบุัน  จากนั น
น าท่านขึ นสู ่ ยอดเขาแคชเมียร์ ยอดเขาสูงท่ีท่านจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมือง
ไคร้สท์เชิร์ชแบบ 360 องศา อากาศดีและสวยงาม 

 
น าท่านชม แอนตาร์กติกเซ็นเตอร ์ ชมการจ าลองชีวิตความเป็นอยู่ของ
นักรวจทวีปแอนตาร์กติก้าท่ีอยู่กับความหนาวเย็นกับอุณหภูมิติดลบ ให้
ท่านได้เข้าไปอยู่ในห้องท่ีจ าลองพายุท่ีรุนแรงและหนาวเหนบ็ หรือจะชม
ความน่ารักของเหล่าเพนกวินตัวน้อย นอกจากนี ให้ท่านได้ตื่นเต้นกับการ
นั่งรถตะลุยทวีปแอนตาร์คติก้าที่มคีวามรุนแรงของพายุน  าแข็ง 

เที่ยง  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   SUDIMA HOTEL CHRISTCHRUCH   หรือ
เทียบเท่า 

วันสอง ( 10 เมษายน 2559 )ไคร้สท์เชิร์ช ชมเมือง  –  แอชเบอร์ต้ัน -  ทะเลสาบเทคาโป ชมอนสุาวรีย์สุนัขต้อนแกะ  
                           ครอมเวลล์ – ควีนส์ทาวน์  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 
  เดินทางสู่ เมืองแอชเบอร์ตัน เมืองท่ีอยู่ทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รีท่ีคนส่วนใหญ่มี

อาชีพท าฟาร์มเลี ยงแกะ หรือฟาร์มวัว ให้ท่านได้แวะช้อปปิง้สินค้าพื นเมืองไม่ว่า
จะเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว เซรัม่ ครีมลาโนลิน หรือจะชื อของฝาก อาทิเช่นตุ๊กตา
แกะ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั นเดินทางต่อสู่ ทะเลสาบเทคาโป ท่ีสวยงามและเงียบสงบน  าในทะเลสาบมสีีเขียวอมฟ้าหรือบาง

ท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน  านม สีพิเศษนี เกิดจากแรธ่าตุผสมกับธารน  าแข็งของ
ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ท่ี
เจ้าของฟาร์มให้ความส าคัญมากเพราะช่วยเจ้าของในการต้อนแกะในฟาร์มอัน
กว้างใหญ่ และใกล้ๆกันนั นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD 
SHEPHERD โบสถ์ท่ีเล็กท่ีสุดในประเทศนิวซแีลนด์ท่ียังคงใช้ในการการประกอบ
พิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้าน 
 ในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้วท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเท
คาโปและยอดเขาท่ีสวยงามราวกับภาพวาด น าท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคาก ิ
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ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอด
เขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหมิะและธารน  าแข็งปกคลุมตลอดปี ชมการกระโดดบันจี้ที่
สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี แห่งแรกของโลกท่ีเปิดท าการให้นักท่องเท่ียวท ากิจกรรมอันน่า
ตื่นเต้นนี จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมท่ีจะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจาก
สะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื นน  าอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน หรือท่านจะเลือกนั่งเรือเร็วเจ็ทโบ๊ททีว่ิ่ง
ด้วยความเร็วผ่านโขดหินสูงชันและแม่น  าที่แคบเล็กและหลเชี่ยวอย่างตื่นเต้นสุด ๆ  (การกระโดดบันจี้ และการ
น่ังเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท เป็นทัวรน์อกรายการ ส าหรับท่านทีต้่องการจะร่วมสนุกกบักิจกรรมต่างๆ กรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์เพื่อจองเวลาล่วงหน้า) 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก  MILLENNIUM HOTEL QUEENSTOWN   หรือเทียบเท่า 

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า  ณ รา้นอาหารไทย  
 
วันที่สาม ( 11 เมษายน 2559 ) ควีนส์ทาวน์ – น่ังกระเช้ากอนโดล่าขึ้นยอดเขาบ๊อบส์พีคชมความงามและเล่นลูจ  
                          เรือกลไฟโบราณ -  ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม – ทะเลสาบวานาก้า  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารในโรงแรม 

  น าท่านขึ นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ๊อบส์พีค เป็นกระเช้าท่ีนั่งได้ 4 คน
 ระยะทางขึ นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์
 ทาวน์ทั งเมืองในมุมสูงท่ีท่านจะมองเห็นอาคารบ้านเรือนท่ีปลูกสร้างตามไหล่เขา
พร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูท่ีสวยงามด้านล่าง ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะใน

ฤดูหนาว และให้ทา่นได้เล่นลูจ (Luge)ซึ่งเป็นรถเลื่อนท่ีอาศัยความลาดชนัของ
ไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมใหท่้านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อม
ทัศนียภาพท่ีงดงาม เป็นท่ีนิยมของนักท่องเท่ียวทั งเด็กและผู้ใหญ่ 

  น าท่านขึ นเรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ าประวัติศาสตร์   TSS Earnslaw 
1912 ปัจจุบนัมีอายุมากว่า100 ปี ได้รับสมญานามว่า “ Lady of the Lake” แห่ง
ทะเลสาบวาคาทีปู ซึ่งเป็นเรอืท่ีเคยขนถ่านหินในสมัยก่อน ให้ท่านได้ชมความ
งามของทะเลสาบวาคาทีปูท่ีในบรรยากาศแสนโรแมนติก  ท่ามกลางขุนเขา
และสายน  าใสสะอาด พร้อมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ จนถึงวอลเตอร์พีค
ฟาร์ม  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันแบบ บาร์บีคิว ที่วอลเตอร์พีคฟาร์ม  
จากนั นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวติและความเปน็อยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี ยง
แกะของนิวซีแลนดโ์ดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของ
ฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และให้ท่านได้อิสระในการเดินชมฟาร์มหรือ
จะถ่ายรูปริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามก่อนเดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์  

  ชมเมืองควีนส์ทาวน์ เมืองขนาดเล็กซ่อนตัวอยู่กลางธรรมชาติท่ีงดงามริม
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ทะเลสาบท่ีมีน  าใสเปน็สีฟ้าแสนสวยท่ีนักท่องเท่ียวพลาดไม่ได้เลยท่ีจะต้องมาเยือน  จากนั นเดินทางสู่
เมืองวานาก้า  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า อาหารจีน ณ ภัตตาคาร  
  น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   EDGEWATER HOTEL WANAKA  หรือเทียบเท่า 
   

วันที่ห้า  ( 12 เมษายน 2559 )  ทะเลสาบวานากา้ – เข้าชม PUZZING WORLD   - ฟ๊อกซ์กลาเซียร ์

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบวานาก้าโดยชมทศันียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็น
ภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่น ามาผลิตไวน์ที่มชีื่อเสียงก่อนเข้าสู่เมืองวานากา แวะชมเมือง 
วานากา้ริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึง่ของทะเลสาบที่ท าให้เป็น
เมืองทีม่ีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนวิซีแลนด์ เข้าชม PUZZING 
WORLD ให้ท่านได้ท่องแดนพศิวงและโลก 3 มิตใิหท้่านท่านได้งงงวยกับภาพจ าลอง
หรือภาพลวงตาทีแ่ปลกและแตกต่างจากความเป็นจริง เป็นสถานที่ที่ออกแบบมาให้
ท่านได้ทดลองสมองและถ้าทายความสามารถ จากนั นเดนิทางต่อไปยังเมืองฮาสท์ผ่านทะเลสาบและภูเขาสูง
ท่ีสวยงามเป็นภาพท่ีท่านจะประทับใจตลอดสองข้างทาง 

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบตะวันตก ) 
 น าท่านเดินทางสู่ ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ ชมธารน  าแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยใูนเวสตแ์ลนด์ 

เนชั่นแนลปาร์ก ที่มีความสวยงามอยูใ่นเขตปา่ฝนอีกแห่งหนึ่งชมความมหศัจรรยข์อง
ธารน  าแขง็ที่เคล่ือนลงมาอย่างตอ่เนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคล่ือนตัวอย่าง 
ไม่หยุด ธารน  าแข็งสีขาวระยบิระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม  

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ในโรงแรม ( แบบตะวันตก ) 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก    FOX GLACIER HOTEL หรือเทียบเทา่ 
 
วันที่หก  ( 13 เมษายน 2559 )   ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์ – โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ – ไคร้สท์เชิร์ช 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนั นเดินทางสู่ เมืองโฮกิติกะ (HOKITIKA) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหิน
สีเขียวนี จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะน าอ านาจมาสู่ตนและครอบครัว อสิระเชญิท่านเลือกซือ้หยก
เพื่อเป็นของฝาก  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาเธอร์พาส (TRANZ ALPINE TRAIN )  ให้ท่านนั่ง
รถไฟทรานซ์อัลไพน์  ระหวา่งทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์
แห่งซีกโลกใตท้ี่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้
หลากสีเปล่ืยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขยีวขจ ี และฝูงแกะน่ารักยืน
เรียงรายเล็มหญ้าชื่นชมทิวทัศนอ์ันงดงามดั่งภาพวาดเพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง  

ค่ า  รับประทานอาหารค่ า ณ  ภัตตาคารจีน พร้อมชมิเมนูกุ้งมังกรและเป่าฮือ้ทะเลใต้ 
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น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก   SUDIMA HOTEL CHRISTCHURCH  หรือเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด    ( 14 เมษายน 2559 )  ไคร้สท์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 หลังอาหารน าท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองไคร้สท์เชิรช์ 
10.50 น.  เหิรฟ้าสู่ สิงคโปร์  โดยเที่ยวบนิที่  SQ 298  
17.40 น. เดินทางถึง สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเคร่ืองบิน 
18.35 น. ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ SQ 978 
20.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ... โดยสวัสดิภาพ  

 

 
 
 

คณะผู้เดินทาง 
ราคารวมตั๋ว 

 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

ตลอดการเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 85,900.- บาท 52,900.- บาท 
เด็กพักกับ 1 ผู้ใหญ่  77,900.- บาท 47,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 73,900.- บาท 43,900.- บาท 
เด็กพักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 67,900.- บาท 40,900.- บาท 
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  11,900.- บาท 11,900.- บาท 
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้องท่านที่ 3 ลด  1,000.- บาท  1,000.- บาท 

อัตรานี้ไม่รวม  วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท และวี่ซ่าเดี่ยว  5,200 บาท หรืออาจจะเปลี่ยนแปลราคาขึ้นอยู่ท่ีสถานทูตก าหนด 

 ( ข้ึนอยู่กับเอกสารของลูกค้าและความพร้อมว่าควรจะยื่นวีซ่ากรุ๊ปหรือวีซ่าเดี่ยว)   
*** ราคานี บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน  ามันของสายการบิน 
*** การเดินทางในแต่ละครั งจะตอ้งมีผู้โดยสาร จ านวน 15 ท่านขึ นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญต่่ ากว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการเล่ือนการเดินทาง หรอื เปล่ียนแปลงราคา 
*** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินคา่ตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ 
*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรือ่งตั๋วที่ลูกค้าซื อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ทีจ่ะมาเดินทางกับคณะเราหากเทีย่วบนิล่าช้า 
หรือจ านวนผู้เดินทางไมค่รบตามจ านวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้ 
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเคร่ืองรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแตจ่ะได้ตามทีข่อหรือไม่ขึ นอยู่กับสายการบินจะพจิารณาให้ 
*** โรงแรมเกาะใต้จะเป็นแบบรสีอร์ทที่มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบตามมาตรฐานและสูงประมาณ 1-4 ชั นเพื่อความปลอดภัยจาก
แผ่นดินไหวและการเที่ยวประเทศของนิวซแีลนด์เป็นการชมธรรมชาติที่นั่งรถยาวในแต่ละวัน  
***  กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยูแ่ล้ว หรอื มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศ โดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บตัรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั งสิ น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง   
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อัตราน้ีรวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ ชั นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) 
 ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึง่ห้อง)  ค่ารถรับส่งระหว่างน าเทีย่ว  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบ ุ
 ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ  ค่าภาษสีนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศกข์องบรษิัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท.( รายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ) 
 ค่าน ้ามันจากสายการบิน  ณ วันท ี 14 ธันวาคม 2558 บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคาตามภาษีน ้ามันของสายการ

บินหากมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นหลังจากนี  
อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าวีซ่าประเทศนิวซแีลนด์ วีซ่ากรุ๊ป 3,000 บาท ต่อท่าน(ยื่นพรอ้มกันทั งคณะใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 15 วันท าการ และ

เข้าประเทศนิวซแีลนด์พร้อมกัน หรือขึ นอยู่กับเอกสาร )วีซ่าเด่ียว 5,200 บาท บาทต่อท่าน (จะยื่นแบบวีซ่าเด่ียวหรือกรุ๊ป
ขึ นอยู่กับเอกสารลูกค้าและความพร้อมของแต่ละครอบครัว)  

 กรณีที่ต้องมแีปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิม่เตมิ ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า 
 ค่าน  าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง  
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศพัท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าทิปคนขับรถของนวิซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไมม่ีเพราะ

ควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดนิทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า
เพียงพอ 

 ไม่มีแจกน้ าดื่มบนรถ และไมแ่จกกระเป๋า 
 ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เน่ืองจาก โดยส่วนใหญโ่รงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตเน็ตคิดเป็นชัว่โมง 

 
เง่ือนไขการจองทัวร์และการช าระเงิน  

 ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000.- บาท ตอ่การจองทัวรห์นึ่งท่าน  
 ท่านต้องเตรียมเอกสารให้ทางบริษัทฯ เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับท่านในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ก่อน  21 

วันท างาน หรือก่อน 3 สัปดาห์  
 หากท่านจองและให้เอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศนิวซีแลนด์ล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบิน และผล

วีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ าทั งหมด 
 ส าหรับส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วันท าการ  หากไม่ได้รับเงินครบ

ทั งหมดก่อนวันเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการ 
เงือ่นไขการยกเลิก   
ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรมและค่าวีซ่าล่วงหนา้ซ่ึงไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทางยกเลิก

หรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตางเงือ่นไขตามนี้  
 แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 50 วนั ก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ าทั้งหมด  
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 แจ้งล่วงหน้า 21 – 50 วัน ก่อนเดินทาง หักค่ามัดท่านละ 20,000 บาท  
 แจ้งล่วงหน้า 15 – 20 วัน ก่อนเดินทาง  หักค่าใชจ้่าย 50% จากราคาทัวร์  
 แจ้งล่วงหน้า 1 – 14 วัน ก่อนเดินทาง จะไมม่ีการคืนเงินค่าทวัรท์ั งหมด 

 ยกเลิกในวันเดินทาง หรือถูกปฏเิสธการเข้าเมือง จะไมม่ีการคืนเงินทั งหมด  
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลง ตามความเหมาะสม เน่ืองจาก ความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ทีพ่ัก ในต่างประเทศ 
เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ บรษิัทฯ จะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเปน็ส าคัญ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใน
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน าเข้าประเทศเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้งหรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ กต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพจิารณาแล้วทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินไห้
ท่านได้ไม่วา่จ านวนทั งหมดหรือบางส่วน บริษทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารไม่ครบ
หรือตัวผูโ้ดยสารเองตอบค าถามไม่ชัดเจน รวมถึงจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า
เมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยูใ่นประเทศไทย นอกจากนี บรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบค่าตั๋วเคร่ืองบิน
ภายในประเทศไทยที่ท่านออกตัว๋เองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า 
เอกสารในการขอวซี่า 

 หนังสือเดินทางมีอายุไมต่่ ากว่า 6 เดือน 
 รูปถ่าย 2 รูป ขนาด 1 นิ วครึ่งหรือ 2 นิ ว 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถ้ามี) 
 ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่ (ใช้ภาษาอังกฤษเทา่นั น) ส าเนาทะเบียนการค้าถ้าเป็นเจ้าของกจิการ 

- ประวัติการท างานควรระบุระยะเวลาท างานทั้งหมด รวมถึง ช่ือ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท ์
  ข้าราชการจะต้องมจีดหมายรับรองจากต้นสังกัด และส าเนาบัตรประจ าตัวราชการ 1 ชุด 
 หลักฐานการเงิน ใช้ส าเนาสมุดบญัชอีอมทรัพย์หรือฝากประจ า ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ statement ย้อนหลัง 6 

เดือน  (การยื่นวีซ่าใช้เวลาประมาณ 10 -15 วัน ท าการขึ้นอยู่กับสถานฑูต)  
 เด็กอายุต่ ากว่า 16 ปี จะต้องมหีนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (บดิาและมารดา) หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะ 

 ต้องมหีนังสือยินยอมจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางคนเดียวตอ้งมีหนงัสืออนุญาตทั งบิดาและมารดา พร้อมเอกสารส าเนา
 ทะเบียนบ้าน+บัตรประชาชน และการเงินของบิดาหรือมารดา 

 หลักฐานประวัติการศึกษา (ส าหรบัเด็กนักเรียน/นักศึกษา) อาทิ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน(ตวัจริง) กรณีปดิเทอมใช้ส าเนา
บัตรนักเรียน หรือใบวุฒิบตัร ใบแสดงผลการเรียน ใบรายงานจากโรงเรียน   

 ใบเปล่ียนชื่อ (ถ้ามีส าคัญมาก) 
 กรณีถ้าเป็นครอบครัวทีม่ีสามี ภรรยา และมีบุตรอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางด้วยกันสามารถยื่นวีซ่ารวมกันได้เป็นวีซ่า

ครอบครัว 
 กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ลงในส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน 
 หากท่านต้องการใช้หนังสือเดินทางไปประเทศอื่นก่อนเดินทางกับเรา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะหากยื่นหนังสือเดินทางเข้า

ไปในสถานทูตแล้วไม่สามารถเอาหนังสือเดินทางออกมาไดจ้นกว่าจะถงึก าหนดวันออกวีซ่า 
 ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าประมาณ 10 -15 วัน หนังสือเดินทาง(PASSPORT)ที่ยื่นเข้าสถานทูตแล้วไม่สามารถดึงออกมา

จากสถานทูตไดจ้นกว่าจะถึงวันก าหนดรับเล่ม หากมีการใช้เล่มเดินทางไปประเทศอื่นก่อน จ าเป็นต้องแจ้งให้เรา
ทราบก่อนยื่นวีซา่แลว้ถ่ายเรคคอร์ดการเดินทางให้ทางบริษัททั้งเล่มเพือ่ยื่นเป็นวซี่าเด่ียวเท่าน้ันแล้วต้องมีเวลา
น าเล่มพาสปอร์ตเข้าไปติดผลวีซา่โดยใช้เวลา 5วันท าการในการมาแปะผลวีซา่  หากท่านไม่แจ้งให้ทราบ บริษทัฯจะ
ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั งสิ น 

กรณีถูกปฎิเสทวีซ่า  
1. หากท่านถูกปฏิเสธการออกวซี่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด หรือ หากต้องการยื่นค าร้องขอวซีา่

ใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ พร้อมเตรียมเอกสารชุดใหม่ทุกคร้ัง 
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2. หากทางสถานทูตพจิารณาผลวีซ่าล่าช้าไมท่ันก าหนดวันเดินทาง  สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้ว และทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด  

3. หากทางสถานทูตแจง้ว่าเหตผุลในการปฏิเสธการออกวีซ่าอนัเนื่องมาจากการใชห้ลักฐานปลอม บิดเบือนข้อเทจ็จริง หรือผดิ
วัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่าทอ่งเที่ยว  ทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคา่ทัวรท์ั งหมด 

4. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน 
ขึ นอยู่กับทางบริษัทฯ จะพิจารณา และขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินค่าทัวร์ทั งหมด 

เง่ือนไขส าคญัของการพิจารณาวีซา่ 
การพิจารณาอนุมัตวิีซ่านั นขึ นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัฯ เป็นแค่ตัวแทนยื่นวซี่าไม่สามารถแทรกแซงการ
พิจารณาของสถานทูตได้ ซึ่งทางสถานทูตจะรับพจิารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ทีจ่ะเดินทางไปท่องเทีย่ว
ยังตามเอกสารที่ระบุเท่านั น 

กรุณาเตรียมเอกสารที่ขอไว้ข้างต้นให้ครบตามที่ก าหนดเพื่อความสะดวกของท่านเองในการยื่นขอวีซา่ 
**** ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการท่ีจะไม่รับยืน่วีซ่า หากบรษิทัฯตรวจดูเอกสารแล้วพบว่า ไมต่รงตามเงื่อนไขที่จะยื่นกรุ๊ป*** 

*** วีซ่ากรุ๊ป วีซ่าจะไม่ติดในเล่มพาสปอร์ต และต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น*** 

โปรดกรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการย่ืนวีซ่าของท่าน 

(ข้อมูลตรงนี้ทางบริษัทฯ จะน าลงกรอกในฟอร์มวีซ่า ส าคัญมาก ข้อให้ทุกท่านตอบความจริง แล้วส่งกลับให้เจ้าหน้าท่ี) 
 

 

 

1. ชื่อ / นามสกุล (นาย /นางสาว /นาง / ด.ช. / ด.ญ.)   ........................................................................................... 
2. วัน-เดือน-ปีเกิด ..........................................  อายุ .................... ปี   สถานที่เกิด ................................................ 
3. ชื่อ / นามสกุลเดิม (หากมี) ................................................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ...........................................................................................รหัสไปรษณีย์  ................ 
โทรศัพท์บ้าน .....................................................  มือถือ ..................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน .............................................. ต้าแหน่ง ..................................................... 
ชื่อสถานที่ท้างาน หรือร้านค้า ...................................................................................................................... 
ที่อยู่.......................................................................................................................... รหัสไปรษณีย์ ............................. 
โทรศัพท์ที่ท้างาน ................................................  โทรสาร ......................................... 
6. สถานภาพ   (.....) โสด    (.....) สมรส     (.....) หย่า     (.....) ม่าย     (.....) อยู่กินฉันสามี-ภรรยา   (.....) แยกกันอยู่ 
 ถ้าสมรสแล้ว กรุณากรอกรายละเอียดของคู่สมรส 
ชื่อ-นามสกุล ......................................................................................  วัน-เดือน-ปีเกิด ........................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่ติดต่อได้สะดวก) ........................................................................................................................... 
โทรศัพท์ที่บ้าน ......................................................  มือถือ ................................................................................... 
7. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ  
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
 ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ............................ 
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8. กรณีเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา กรุณาระบุสถาบันการศึกษา .................................................................................. 
ที่อยู่ ...........................................................................................................................................โทรศัพท์ ...................... 

9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่  ไม่เคย     เคย ประเทศ............................................................ 
(ข้อนี ส้าคัญมาก หากข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริงจะมีผลท้าให้สถานทูตปฏิเสธวีซ่าหรือออกไม่ทันวันเดินทาง) 

 ข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม 
10. ประเภทห้องพัก (จัดห้องพัก) 
 10.1 ห้องพักผู้ใหญ่ 2 ทา่น (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) 
 10.4 ห้องพักผู้ใหญ่ 3 ทา่น (TRP)  เตียงเสริม ………..ห้อง    
 10.5 ห้องพัก 1 ทา่น (SGL) ………ห้อง     
11. อาหาร        ไม่ทานเนื้อวัว  ไม่ทานเนื้อหมู  ไม่ทานสัตว์ปีก  ทานมังสาวิรัส 
      อื่นๆ............................................................  
12. หมายเลขสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส (Royal Orchid Plus) ROP (ถ้ามี) .................................................. 
 

 
 


